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 مقدمة عامة:

 أ
 

ف ئد طواعنص خال بشك، ىطسولور العصاحلة ریة في مرلتجات العالماوم امفهر هظ      

الیا طیوا  نسا رلفئة خاصة في فاه ذه دتعتاث احیر، لتجاع والصنام اهت، لمجتمعان امددة مح

ن عیونل تشمن مزلن امرة لفتك ایة في تلرلتجات العالمات اكانوسمائها على منتجاتها أضع و

ت لعالمان الثاني موع النوالملكیة علیها ت امثال إلثبات نااوكالحیدام الستخان مرض لغب احس

ول، ألوع النن اعف مها یختلداستخن امرض لغن اكاج وإلنتات ایة ما یسمى بعالمارلتجاا

كما ودة، لجن الضمادر ولمصت والمنتجااصانع د یدلتحر لتجاع والصنال اقبن مدم تستخت فكان

 ر.لتجاع والصنان امل نیا على كوما قانزالد إیعن كاداك نات ألعالمال استعماأن ا

لبیئة د اتشه، یةدالقتصاامة ظألنایثة في دلحرات التغیانتیجة ولصناعیة ورة الثور اهظمع و      

م لمقااجع في ریذا هولي دولواني وطلوى المستاعمیقة على ویعة رسرات تغیوم لیایة دالقتصاا

ها دلتي تكب، المنتجاتهاد لتقلیت اعملیان مت سساؤلموف اخولمنافسة دة احد یاازدلى ول إألا

ن ها عزلتمیی، تضعها على منتجاتهات عالمار بتكاالى ت إسساؤلمطرت اضك الذلرة كبیر خسائ

م هن أمد یة تعرلتجاافالعالمة ، بینهاط لخلدم اعلى عن بائزلدة ابالتالي مساعت ولمنتجااباقي 

ه ذهل صأضح ولتي تت اماولمعلل اخالن م ،لهاف یراقة تعطفهي بمثابة ب، لمنتجت اناومك

ل قبن مم الهتمان امر كبیط قسذت خد أفقذا لهوعها ونوألساسي اها طنشاویة رلتجاالعالمة ا

 ن.بائزلاعلى ر لتأثیاتها في درقدى موناتها وسة مكدرابوا فاهتمق، یولتسل اجار

م سطق أو ركلمة تنم أو یة كاسرلتجاالعالمة و أن اهون، بزلاال یعلمه د قذي لء الشين الكو      

دف بهون، بزلن اساسا مأنابعة ت غبات وركیاوسلت وصفاواخصیصا بمم كله صمرة، فكأو 

 ه.ءفاق وتحقیوضاه ب ربالتالي كسوثقته زة حیاونتباهه ذب اج

ذا هولیها ول إصوللطط لتي تخواسسة ؤتیجیة للمراإلستداف األهن امون بزلء افار ویعتب      

ما ل كذل بت سساؤلماعلى ب یجت، إذ سساؤلمطور اتء وه بقادوربن ضمیذي لواألهمیته ظرا ن

 م.ضاهم وربثقتهر فظلوابائنها ء زفاق ویة لتحقیرلبشوایة دلمااها رعناصل كر تسخیوسعها وب

لبیئة ظل اخاصة في ت سساؤمهمة صعبة للموب ولطموى یة مسترلتجااللعالمة ء فاوفال      

 جهها.والتي تالتنافسیة ا
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 ب
 

ؤال لسن اصیاغتها ضمن سة یمكدرالاشكالیة ن إفإق ما سبوء على ضق ولطلمنذا اهن مو       

 لتالي:ا

 ة:ــإلشكالیاال : أو

 ون ؟بزلء افاویة على رلتجاالعالمة ر اتغییر تأثیدى ما م

 لتالیة :اعیة رلفاألسئلة ن اعة مومجمطرح لى إنا وعدإلشكالیة تاه ذهإن       

 ؟یة رلتجاالعالمة اماهي  1-

 ء؟فاولو اماه 2-

 ما أثر تغيير العالمة التجاریة على وفاء زبائن المتعامل أوریدو؟ 3-

 سةدرالت اضیارثانیا : ف

 لتالیة:ت اضیارلفاضع م وإلشكالیة تاإلجابة على واسة درالداف اهق أتحقیل جن أم

 للعالمة التجاریة أهمية كبيرة لدى المؤسسة. 1-

 -ضا و وفاء الزبون. یؤثر تغيير العالمة التجاریة على ر 2-

 وعضولمر اختیاب اسباأثالثا : 

 لى :إضیع والمن اه مرغیدون لى وألاجة دربالوع ضولمذا اهر ختیاررات امبوفع ود دواتع     

 دد.لتعذا اتجاه هون ابزلطراب اضواتها ودجف ختالایة مع رلتجات العالمادد اتع 1-

 بائنها.ء زفاووضا ق رلى تحقیت إسساؤلمل اصوهمیة تأ 2- 

 ون.بزلء افاق وعالقتها بتحقیویة رلتجات العالمان اعدة یدسة جدراضافة إلة ومحا -  3

 جع.رالمالى ر إیفتقوع ضولموأن اصا وجع علمي خصركمل لعمذا اهم یدتق - 4
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 ج
 

 سةدرالاهمیة أبعا: را

ل سسة محؤلمورة اعلى صدة لجیایة رلتجات االمالعالتي تعكسها القیمة افة رمعرورة ض 1-

 نبائزلاعلى ك لذكوسة درالا

 ئي. رالشاه رارقدد خاللها یتحن لتي مون وابزیة بالنسبة للرلتجاالعالمة اهمیة أ  - 2

 سسةؤلمودة اجل تمثون بزیة بالنسبة للرلتجاالعالمة ا 3-

 ت.سساؤة للمیة بالنسبرلتجات اللعالماون بزلء افاووضا ق رهمیة تحقیأ  - 5

 سةدرالداف اهأخامسا : 

 لیها فیما یلي :ول إصولث البحذا الع هطلتي یتداف األهص اتتلخ      

 ء.فاولوایة رلتجااة بالعالمة طتبرلمب انوالجف ابمختلم إللماا 1-

 لها.ن بائزلء افاوویة رلتجاالعالمة وم الى مفهل إصولتا 2- 

 ن. بائزلء افاق وها على تحقیرثأویة رلتجاالعالمة وم افة مفهرلمعل شامرض ع 3-

 یة.رلتجاالعالمة ر اتغیین تبة عرلمتالنتائج الى ل إصولتا 4-

 تهاوأدواسة درالاسا : منهجیة دسا

لمنهج انا رخت، امهادعن مة لمتبنات اضیارلفاصحة ت ثباث وا  لبحاشكالیة إلإلجابة على و      

لة ومع محان معیف قومرة أو اهن ظعت انالبیق والحقائالى جمع دف إیهذي لالتحلیلي اصفي ولا

ذي لظري والنزء الجاصفي في ولالمنهج اعلى د العتمام اتث حی، تحلیلهاق ولحقائاه ذهر تفسی

 آلتیة :ت البیانادر امصادوات وألدام استخاخالله على ن نا مدعتما

 وع.ضولمب انوالتي لها عالقة بجاجع رالمف اعلى مختلع الطلمكتبي باإلالمسح ا 1-

 علمیة.ل سائث وربحان أه مرنشم ما تك لذكو 2- 

 نیة.روإللكتاقع واكالمرى خدر أمصا - 3



 مقدمة عامة:

 د
 

 ل :خالن مك لوذبیقي طلتزء الجالتحلیلي في المنهج انا على دعتمابینما       

ص فیما یخم ئهأراعلى وف قولد اساسا لعینة قصأجه وم، سةدرالرض الغن ستبیاداد اعإ 1-

ت یاطمعالجة معل وتحلیرض، عملیة عل تسهیل جن أموسته دد درابصن نحذي لوع اضولما

 .ني دالمیب الجانا

 لسابقةت اسادرالاسابعا : 

ل التصاایة في رلتجاالعالمة وان دور اعنت تحر ماجستیرة كذمرود ،سین براء اهزلامة طفا

ینة طقسنوري جامعة منت، ینيطلقسنرد الفدى الورت لیاغك استهالاسة حالة درایقي ولتسا

یج زلمر ایة على عناصرلتجاالعالمة دور الى ذا إفي بحثها هت قطرتث حی 2007-2006.

 ضحة. ر وامثلة غیت أمدنها قر أیة غیرلتجاالعالمة ت اتیجیاراستإلى ت إقطریجي كما ترولتا

ق فوحمایتها وطرق یة رلتجاالعالمة وان ابعنر ماجستیرة كذمرك، مباد لحمید اعبد حمود أمحم

ول فصث لى ثالإبحثه م قسث حی 2006 .، نیةوطلح النجااجامعة ن، یطفي فلسدة لنافن انیوالقا

لثاني ل الفص، اشكالهاوأعها وانوأتسجیلها ویة رلتجاابالعالمة ف یرلتعول األل الفصافي ول تنا

ذا هت كاند قویة رلتجاایة للعالمة رئزالجالحمایة ول افتناث لثالل الفصاما أنیة دلمالحمایة ول اتنا

ظ یحافل بشكویة محلیا رلتجات العالماوع اضومم یظفي: تنت تمثلت اصیوتن عرة عباث لبحا

م النضماالى إلسعي ایضا وأیة رلتجات العالماوع اضوبمط یحیذي لر المستمطور التاعلى 

ت لعالماب الحمایة ألصحار افولتي تت االتفاقیااقیع على ولتوایة رلفكالعالمیة للملكیة امة ظللمن

 یة. رلتجاا

ك لمستهلوك العامة على سلت ابالعالقاق یولتسر اثوان أعنت تحر اجستیمرة كذم، نيوقنوبایة 

ر لى تأثیذا إفي بحثها هت قطرتث .حی 2007 -2008رداس، موبرة قوبد جامعة محم، لنهائيا

 ئي. رالشاه رارقذا كوكه وعلى سلر لتأثیل اخالن مك لوذلنهائي ون ابزلاعلى ت بالعالقاق یولتسا

ء الوعلى ل لتعامافع ت ودوابالعالقاق یولتسر اثوان أبعنر جستیمارة كذمظر، لناد انهلة نها

لى إبحثها ت قسمث حی 2009 .ن،عما، لعلیات اسادراللط سوألرق الشاجامعة ، مةظللمنل لعمیا

ر اطإلالثاني في ل الفصق اسة لیتعمدراللم لعار ااطإلاعلى ول ألل الفصل ایشتمول فصث ثال

ذا هور سة لیتبلدرالامنهجیة ول تناد فق رألخیث وااللثل الفصاما ألسابقة ت اسادرالظري والنا



 مقدمة عامة:

 ه
 

ود لجهن امد یزلمدل افي برف لمصااهمیة سعي أهمها : ر أكذلنتائج نن اعة موفي مجمل لعما

 .في سیاستها 

 سةدرالل اثامنا : هیك 

  

 

 

 

 

 

ل حو تساسیاول : أألالفصل ا

 العالمة التجاریة

ء فاووضا رلثاني : الفصل ا

نلزبوا  

ثر تغییر ألثالث : الفصل ا

ء فاویة على رلتجاالعالمة ا  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: ولألـل الفصا

 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ



 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 :دتمهی

 

یعني ، منافسة لهات منتجاء سمان أیلة عدما بت منتجاء میة بأسماولیة الحیاافي ون بزلم اهتماإن ا
عالمة ق على خلدرة لقر اتعتبدى ل، لمنتجون وابزلن ابیل تصااسیلة م وهت أصبحأیة رلتجاالعالمة أن ا

لعالمة ر اكما تعتبق، یولتسل اجاز رلتي تمیاألساسیة والهامة زات الممیدى احن إیة ناجحة مرتجا
ل یل طوتحقیقه ألجون وبزلء افاب وهمیة في كسألمنتج لما لها اتیجیة راألساسي إلستون المكایة رلتجاا
لى إضافة ر إكبیرات ستثمام احجویقیة هائلة وتسود لى جهإیة رلتجاالعالمة م اسج ایحتال بالمقابن لكو
لعالمة داد اعد إلشاملة عناسة درالط وایطلتخن والتمعالى ت إكارلشاتلجأ دى ل، إلعالنیةت الحمالا
ن مل لفصذا اله في هطرق ما سنتذا هویة رلتجات العالمااباقي ن ها عزتمییولخاصة بها ایة رلتجاا

 :لتالیة ث امباحث لثالل اخال

 

.  یةرلتجاالعالمة ا -  
.  یةرلتجاالعالمة ل اتسجی -  
.  یةرلتجاالعالمة ت اتیجیاراستا -
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 ةــیرلتجااة ــلعالما: ول أل ـث المبحا

 

ر كثر أتعتبث حیت،لمنتجاز األهمیة في تمییانها بالغة وئیسیة كأداة ریة رلتجاالعالمة ل اتمث
سسة حمایة ؤمل على كب یجدى یقیة لولتساللعملیة رك لمحر الحجاها رباعتبادارة بالنسبة لإلدا تعقی

 .لخاصة بهاایة رلتجاالعالمة ا

 

 .همیتها وأیة رلتجاالعالمة ف ایرتع: ول أل ب الطلما

 

 .یة رلتجاالعالمة ف ایرتع: ال أو

 

رة أو شاأو إلح طمصم أو سا: "نهاأیة على رلتجاالعالمة ق ایویكیة للتسرألمالجمعیة رف اتع
عة ومجمأو لخاصة ببائع ت امادلخوالسلع ز اتمییدف یستهو ه، وعة منهاویة مجمم أو أتصمیز أو مر

1".لمنافسةامثیالتها ن بیونة بینها رلمقان، والبائعین ام
 

 

ت سساؤلمز امة لتمییدلمستخول األصدى احإ: "یة هيرلتجاالعالمة ن افإدي فاتح مجاهب حس

2. وق لسافي ون لمنافسامه دها عما یقوضرمعو
 

 

منها ط خلیم أو تصمیز أو مأو رلح طمصم أو سا: "نهاأیة على رلتجاالعالمة ر اتلوكرف ع
یة على رلتجاالعالمة ء العمالرى ای، ومنهماي لبائع ألأو امة دلخأو المنتجة للمنتج الجهة رف ایعذي لوا

3".یة قیمة للمنتجرلتجاالعالمة ف اتضین أن یمكولمنتج ن امم مهزء نها جأ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1

مع جامعة ون بالتعادات یورلتق وایوللتسدة لمتحابیة رلعاكة رلشر النشق، دار ایولتسدئ امبا، لمعالاناجي ق وفیوتف ئرا 
   239.، ص 2009ر، مص، حةولمفتدس القا

لمحلیة ت اللمنتجاري ئزالجك المستهلم ایة على تقییرلتجااعالمته ولمنتج امنشأ د بلو نحت التجاهار اسة تأثیدي، درافاتح مجاه 2
 ، 2011ر، ئزالج ا3ر ئزالجاجامعة ، هوراكترة دكذم، - ت بارولمشوانیة روإللكتت انیة للمنتجاداسة میدرا- ألجنبیة وا

  46.ص
3
   475.ض، ص یارلر، ایخ للنشرلمق، دار ایولتست اساسیا، أنجرومستري ارجار وتلوكب فیلی 
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وي نها تحتث أحی، عامةوكلمة شاملة :" نهاأیة على رلتجاالعالمة ق العالر ابشیوائي طلرف ایع
منها في رض لغل اعالمة یتمثأو سما ایة رلتجاالعالمة د اتعث حیدا یدتحر كثت أدق وألحاطعلى مص

ن ه مرغین عذات لمنتج بالذا اهز تمییدف بهن لبائعین اعة مومجمد أو حواببائع ص لخاالمنتج د ایدتح

 1.لمنافسة ت المنتجاا

 

 :هي ویة رلتجات ابالعالمارة لمباشالصلة م ذات المفاهیض اضیح بعوتروري لضن امث حی

 

.  هاظلفأو قها طنن یمكم قارف أو أرحت أو أكلمان مون یتك: ز السمالممیا -  
.  نیةوتمنح حمایة قانویة یتبناها بائع رعالمة تجان هرة هي عباو: لمسجلة اكة رلماا -  
ت یة خاصة بمنتجارعالمة تجان عرة هي عباو: لمنتجة اكة رلخاصة بالشایة رلتجاالعالمة ا -

.  لمنتجةاكة رلشف اصناوأ
 

ر تجاأو ئة زلتجر ایة یمتلكها تجارعالمة تجان عرة هي عباو: ط سیولخاصة بالایة رلتجاالعالمة ا -
.  لجملةا

 
ت لمنتجاز اتمییدف تستهت تیجیاراستإعة ومجمن عرة هي عباو: یة رلتجات ابالعالماز لتمیا -

.  یة رلتجات ابالعالما
 

 :نها أیة على رلتجاالعالمة رف السیاسي تعوس القامب احس

 

ن ها مرغین عري لتجاابضائع محله أو منتجاته ز لتمییر لتاجأو المنتج امه دالحي یستخطصز امر" 

 2.لمماثلة البضائع ت أو المنتجاا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

ن عما،یعوزلتر والعلمیة للنشزوري الیا،دار اهارتسعیت ولمنتجار ایطوتق، لعالرابشیوائي طلالنبي د اعبد حمی 
   42.،41 ،ص ص 2008،
2
   809 .، ص1968رة، لقاه، الثالثةابعة طل، ابیةرلعالنهضة ، دار السیاسيوس القام،اهللا ایة طعد حمأ 
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 :ة ـیراـلتجاة ـلعالماة ــهمیأ: اـثانی

 

ها في ل دورخالن یة ما یتضح مرهوهمیة جأللعالمة أن لسابقة ف ایرلتعان اما نستخلصه م
ن ألهمیة ماه ذهج ستنتان ایمكث حیون بزلواسسة ؤلمن امل منها كد مالیة یستفیوهنیة ذقیمة داث ستحا

 :1لعالمة كاالتي ایها ؤدلتي تم المهاا

 

 :ون بزلعالمة بالنسبة للاهمیة  أ1-

 

 :لتالیة ط النقال اخالن ها مرزلتي نبون، وابزیة بالنسبة للرهوهمیة جأیة رلتجااللعالمة 

 

لتي یقتنیها ت المنتجاودة اجدر ویة ضمانا لمصرلتجاالعالمة ر اتعتب: ون بزللن لعالمة ضماا -
ف ختلامهما  (ع إلشباا )ضا رلن امل مماثوى مستر ألخیذا الهن فهي تضمرة أدق بعباو ون بزلا

ل خالن مدرك لمطر الخاجة ن درمص لعالمة تقلن افاك لذبویعه وزتوب سلأو ألمنتج راء اشن مكا
.  لمقتنىالمنتج ودة اجن بتأمیراء لشاعمیلة ل تسهی

 
 لخالن فم، للمنتجون بزلإدراك اعلى ر ثؤنها تألعالمة ن دور ام :سسة ؤلمرض اعز لعالمة تمیا -

س نفت لسابقة لمنتجااالستهالكیة رب اها بالتجاطبورلمنتج ذا اهوق لتي تساسسة ؤبالمف یرلتعا
قیمة دد یحون أن بزلایع طلتابعة لها یستا (التصالیة ا )یقیة ولتست ااطلنشاالى إضافة ،إلعالمةا
.  رى ألخایة رلتجات العالمان اها عزه على تمییدلعالمة ما یساعا

 
 تلمنتجاد ایجاإعلى ون بزلد ایساعت، لمنتجاوالصحیح للعالمة م التقییا:ون بزلعالمة تمنح قیمة للا -

ك لذبون وبزلم اقیق فواتأن ما إلمضافة للعالمة افالقیمة ، الجتماعياه وامستومع قیمته ب لتي تتناسا
لفخمة ت العالماك الل ذلعالمة مثااقیمة وغ لى بلون إبزلاما یسعى ،ٕاو لمنتجءاتیته باقتناق ذایحق

.  لخ ا ..Bmw-Mercedes ) )رات للسیا
 
 
 
 
 
 
 
 

سسة ؤسة حالة م درا–یقیة ولتست امازألء اثناألعالمة ورة اة على صظلمحافافي ي لعماق ایولتسون، دور اسهیلة عی1
 63 .،64، ص ص 2012-2013، ینة طقسنوري، جامعة منتر، ماجستیرة كذم، - ت لالتصاالر ئزالجوم اسكأورا
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 لعالمة علىل ایلة تعمدلبوالمماثلة ت اتعج بالمنتجاوق في س:ون بزلء افاب وكسل لعالمة تسها -
.  نبائزلء افاب وما یسمح بكسك، الستهالاسعة ت واخاصة بالنسبة للمنتجاون بزلراء اشرار جیه قوت

 

 :سسة ؤلعالمة بالنسبة للماهمیة أ2 –

 

فیما زات لمیاه ذهل تتمث، ویةومعنویة رقیمة تجاذات هارسسة باعتباؤبالنسبة للمرة كثیزات لعالمة میدم اتق
 :یلي 

 

 :في ل تتمث: یةرللعالمة قیمة تجا- أ
 

.  سسةؤبالعالمة ال بالمق ما یتعلدة عاون بزفالل، لمحرة اشهزز لعالمة تعا -  
.  منتجاتهاودة جولعالمة انسبة لقیمة ، لمنتجراضافي في سعش إهامدة یازلعالمة باتسمح  -  
.  صةورلباسسة في ؤلماقیمة ن مد یزلعالمة تا -

 

 :في ل  تتمث:هنیةذیة وللعالمة قیمة معن–ب 

 

لمتمثلة في ایفیة وظلص الخصائث احین مواء سد لتقلین اسسة مؤلمت اسیلة لحمایة منتجاولعالمة ا -
یة زمرلص الخصائث احین مأو " وة لعبف أو الغالل ا شك–لمنتجل ا شك–لصنع الیة آ" 
.  لخ ا...م السف أو افیة للغالرالغص اكالخصائ"

 
ني كما دلبري و الفكود المجهف اسسة ما یضاعؤبالمن لعاملیدى الر باالفتخاس حساإلعالمة ق اتحق -

.  خاصة رات مهادد ذوي جن فیوظمب نها تجلأ
 

م نسبة للمهان بائزلواسسة ؤلمن ابیل تصار انها عنصویة للعالمة في كرهولجاألهمیة ل اتتمث -
.  مهاداستخل امجات سعولتي وابها ز لتي تتمیددة المتعا
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 ةـیرلتجااة ـلعالمت ااـنومك: يــلثانـب الطلما

 

 :لتالیة ر العناصن ایة مرلتجاالعالمة ون اتتك
 

 :لعالمة م اس ا1-

 

ه في دما نجذا هونها واعنولعالمة امع ءم یتالب أن یجولمعنى اضح ویطوق ومعنى من" و ه

1."رى خدول أه في دنجس لعكاما ، أنسيرلفایع رلتشا
 

 

 لتتمثددة محص بخصائم السز ایتمیولمنافسة ت العالمان ابیروق لفاضح ویدد ویحم الساما وعم
 

 :في

 

.  لصناعیةاني للملكیة وطلد المعهامسجلة في ت نها لیسك ألذمعنى ز جاهون یكب أن یج -  
.  نلمنافسیت اعالمان بیرق یفوضح ون وایكب أن لعالمة یجم اسا -  
.  ركذلتطق والنل اسه، أي تناغميم السون ایكروري أن لضن ام -  
.  زوالحتمالیا للالعالمة م اسون ایكب أن یج -

 

 2:هيت ویاولمستن امد یدلعایعني د ومعقوم مفهو لعالمة هم اسوم امفهإن 

 

   .دیدلجالمنتج و انحذات بالن وتجاه معیو انحغ مادلاجه ویم السن األ:ت ال تجاهاا -
 لىم إجریتب أن یج " لمتانةا " تجاهامثال ، لى منافع فعلیةم إجرتتب أن یجت التجاهاإن ا:لمنافع ا -

ون یكد أن بعل له عمیویقرأي لذا اه، مةدیلة قاوات طولسنرى خرة أسیاراء بشوم قن أل" یفیة وظمنفعة 
".  دس سیرمرة سیاراء بشم قاد ق

 
 منتجادس سیركة مرشطرح ما تدفعند، یدلجالمنتج م اقیول حر خء أنا بشيریخبم السایضا أ: م لقیا -

.  دیدلجالمنتج ك الذلقیمة لول اال حولدي مطكة یعرلشاه ذهم سن افإدا، یدج
 

  ر، ئزالجر، العامة للنشایة دلمحم، دار ا- یقي وساسي تسل أخدم–یة رلتجاالعالمة ، افى ساحيطمصراج ومعواري ه 1

   23.، ص 2008
2

ل ئري، دار واعصل وتیجي متكامراستل اخد م–دة یدلجت المنتجار ایطوتروش، عكم یدنر سهیروش وعكم یدنون مأم 
  333،334، ص ص 2004ن،عما،یعوزلتر واللنش
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 ؤة، أداءكف، یمیة فعالةظحي بثقافة تنوتدس سیركة مرمثال ش، ثقافة معینةدم یقم السإن ا:لثقافة ا -
.  میظلتنن امل عاوى مستوعالیة ودة جل، عا

 
  .هاریدشخصیة مأو مة ظلمناشخصیة ول ما حء حي بشيویم سا:لشخصیةا -

 
 كةرشوم ما تقدفعند،یدلجالمنتج ك اباستهالون موسیقن یذلن ابائزلاعیة ونن یبیم السإن ا:دم لمستخا -

م هن بائزلافئة ن قع بأوعالیة فإنها تتودة جوق ذي لسالها في د یدمنتج جطرح بدس سیرمرات سیا
.  لعالیةول اخدلن دوي ام

 

ذا هوم یقف كیولمنتج اتجاه م هوربیعة شعوطله ن بائزلو إدراك اه، فعليل بشكم السز اما یمیإن 
 .یهاؤدیروض أن لمفن التي مایفة وظلایة دبتأم السا

 

:  راــلشعا– 2  
ن عري لتجاامحله ز لتمییر لتاجامها دیستخري، یوتصز مأو ریفة رة وطرتسمیة مبتكو هر لشعاا "

رة  لتجاوع اعلى ندل تسمیة خاصة ال تر لتاجل ایستعمب لسبذا اله، ولمماثلةایة رلتجات المحالا

  1."عيوابع نذات طتسمیة ل كد ستبعاب اسها ألنه یجرلتي یماا
لتي رات العباك اتلل لمثال الها على سبیرا ها شعاذتتخرات عبات سساؤلمن امر لكثیل اتستعم
 ". م یتكلل لكوا" سبیلیوم: ر ئزالثالثة بالجل االتصات اكارمها شدتستخ

  ". لي یحبها ب نحو نحبها " نجمة –
  La vie".ش عی" زي جی–

 
 : لیها إكلة ولمایفة وظلؤدي الترات لشعااها في رفوتب جوالص الخصائن امو

 

.  م السامع ق فوالتا -  
.  سسةؤلمورة اصم عدمعاني تأو معنى ف تضی -  
ي  طتعث نسیة بحیرلفوایة زإلنجلیاخاصة ولالتینیة ت اللغاالى إجمة رلتاسهلة ون تكل أن ألفضن ام -

 

 – " Mobiliset que chacun parle " .م یتكلل لكس وابیلیومل مثذن، ألاعلى دا قعا جیو

 
 

دون خلن ب،دار ا-یةرلفكوق الحقري والتجال المحا–ري ئزالجري التجاون القانافي ل لكام،اصالحزراوي حة ر ف1
  101 ،100، ص ص 2001ر،للنش
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 Le logo "" ـــز مرل ا3 –

 

أم جماعة رى یرء أن لمد انه ال یكاو أهث یدلحاالنتباه في عالمنا ب التي تجلور األمن ام
ن إدراك ئي مرالن ایمكذي لل الیدلابمثابة و هز مرفال، لهاز ممیز من رمو لة تخلزب أم دوح

لغتها ویخها رتاوثقافتها ونها داعلى بلدل تدول لخاصة بالم افاألعالز، مرلب اعلى صاحرف لتعوا
لة دألن امك لر ذغیوفها داهوأاتها طبیعة نشاطعلى دل تت یماظلخاصة بالتنوز امرلواتهادامعتقو
 .هنیةذلا

 

 ".زمرلل ابحامف یرللتعأو یة في جماعة معینة ولعضرة شا" نه أعلى ز مرلف ایرتعن هنا یمكن مو

 

مع ثقافة ق فوایتوحاتها وموطحجمها وسسة ؤلمط امع نشاب یتناسز مم رعملیة تصمیإن 
لخاصة وث ابالبحت سساؤلمن اتستعیك لذبرات ولمهان امرة عة كبیومجمب لطفة یتدلمستهت المجتمعاا

دف لهت والكلماوز وامرلون وابزلابها ر لتي یفسالكیفیة م افهل جن أمء، ألشیات االالم دعلس ولنفم ابعل
 .فة دلمستهت المجتمعااثقافة ن نابعة موثیقة ولها معاني وز مء ربناو هك لن ذم

 

رف لتعل اسهذاب وجز ومتمیوضح ز وامم رتصمیو هر العتبان اها بعیدخب أجوالور األمن ابین مو

 :لتالیةط ابوالضن اعة مومجم" لینغ داو" ب لكاترح ایقتك لوغ ذلبلن، ولمستهلكیل اقبن علیه م

.  سسةؤلمم اسن امستلهما مز مرلون ایكن أن لمستحسن ام -  
   Apple ".كة رتفاحة ش" ل مثد، حوانسیج ن سمها مواسسة ؤلمز امون ریكل أن ألفضن ام -
.  وبمكتر شعال التصااعملیة ء ثناز أمرلق افرایأن  -  
.  ماویة عمولهوالعالمة ر اجمیع عناصز ومرلن ابیق لتناسة اعارام -  
.  سسةؤجیة للمرلخاواخلیة دالت ااطلنشااجمیع ت وإلعالنات والمنتجااعلى جمیع ز مرلف اتكثی -  
.  جهارخاوسسة ؤلمل اخل داصوالتز ایزلعالمة لتعدام استخا -
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

قع علیها ألنها ر والختیاأي أن اصممها ن ال مإفها رمعاني ال یعل لمصممة تحموز امرلاغالبیة  -
ن جي مرلخاواخلي دالط المحیراد افدى ألمعنى لوح اضوف، سسةؤللمز مون رتكأن ها تصلح رهظبم
.  بةولطلمور األما

 

 :ة ــلكتابــط اخـوع  ن4 –

 

یلة طولوافیعة رلروف افالح، كةرلشن اقیقة عدمعاني ل تنقد قروف لحل اشكاض أبعن تتضم
یا زوالن الخالیة مروف الح، واناقةوأقة ر ركثون أمثال تكرة یا صغیزواسفلها بوأعالها ألتي تنتهي في ا

همیة دت أیزااتها كلما تطنشال یدوكة لترلشاكلما تسعى ود، ولامعاني ل سفلها تحموأعالها أقیقة في دلا
ناجح ر غین ولیاباالالتینیة ناجحا في روف ابالحوب لمكتم االسون ایكد فق، سمهاابها ب یكتذي لط الخا

 .نلصینیید اعنم ئیة لالسرلمص الخصائاهمیة ب أبسبك لن وذلصیافي 

 

 :ـــوان أللا5 –

 

ظم معن فإك لذمع ل وباألشكام هتمامهن امر كثوان أباأللن ألحیان امر في كثین بائزلم ایهت
 .نلمستهلكیدى ایا لوقرا ثرك أال تتت كارلشد انیة عنوللم التصامیا

 

لثقافي ر ااطإلر أن اغی، بهاؤ لتنبن اجیة یمكولوسیكوفیة طعارات تأثیب نا معینة تسبوالوث أن ألبحن اتبی

 1.همالهإأ طلخن اموان وأللء انتقااساسیا في أعامال د یع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رة كذم،-زلتلفات امنتجاف سة صندرا–لتنافسیة زة المیق اتحقین أدوات مأداة یة رلتجاالعالمة ورة اصر یطوتدة، عباد محم1
  60 .،59، ص ص قلة ح، وربارمدي جامعة قاصر، ماجستی
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 ةـیرلتجاالعالمة ـد ایدتحــد ئوافب واــسبأ: ــث لثالـب الطلما

 

1یةرلتجات العالماد ایدتحب سباأ:ال أو
 

 

 .لصناعةرة والتجاوزارة انیا بوتسجیلها قانل خالن مد لتقلین السلع ما حمایة 1 –

 

لبیع د اما بعت مادعلى خول لحصوالمنتجة امة ظلمناعلى رف لتعایة في رلتجاالعالمة د ا تساع2_
 .لخا... ن لضماراء، الشرار اتكل حتماب،اكیرلت، اكالصیانة

 

 .رلمباشق ایولتست، اإلعالنال اخالن لسلعة مایج رومكانیة تن إیة مرلتجاالعالمة ل ا تسه3 –

 

 .راءعملیة شل كد عنك كة للمستهلرلشامها دلتي تقایة رلتجااللعالمة ء فاولدة ایا ز4 –

 

ق الد إطعنك لوذیثة دحدة ویدسلع جق یوتسم ویدتقل لتسهیدة لجیالسمعة ذات اكة رلمام اسدام استخا5 –
 .دةیدلجالسلع اكة على رلماس انف

 

2یةرلتجات العالماد ایدتحد ئواف: ثانیا 
 

 

 :ن  بالنسبة للمنتجی1 –

 

 :لعالمة منها ء افي بنارون یستثمن لمنتجیل التي تجعب األسبان امد یدلعك اهنا

 

لى ل إلمنافسة تنتقن افإ، لمتشابهةت ابالمنتجاوق لساما یمتلئ دفعن: ن لمنافسین اعز لتمیاغبة في رلا -
ول خدلوایع وزلتذ اعلى منافطرة لسیاغبة في رلمتمثلة بالوالصناعة اعلى ررا لمنافسة ضل اشكاد أشأ

.  رألسعارب افي ح
 

ل تقلیراء ولشل العالمة لتسهیم اماسداستخن ابائزللن یمك: ن بائزلل اقبن مت ماولمعلب استیعاا -
كافیة  ت على ضماناول لحصون ابزلول ایحاطرة لمخال اتقلیل جن أم، ولمصاحبة لهطورة الخا

 
  ، ص ص2008ن،عمار،للنشرة لمسی، دار ا-قبیطلتوایة ظرلنن ابی-ثیدلحق ایولتسدئ امبارون،خزام وآیا عركز1

203،204 
 ، ص ص2009ر،مص، -لمستقبلیةروة الثء البناد حیولق ایطرلا-رلمعاصق ایولتسرون، اخد وألحمید اعبد سعت ألع  ط2

163،. 166 
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ني مثال وسم ساضع وف، بهاوق ثومورة مشهت عالماذات فة رومعت منتجاراء بینها شن لتي موا
 .تماولمعلن امد یدلعاجمع راءة ولقون بزلاحاجة ل لمنتج یقلاعلى 

 

یة رلتجاالعالمة دام استخإن ا:دة یدلجت المنتجاطوط ایة على خرلتجات العالماس انفدام ستخا -

ل التصااتكلفة ل یقلت ولمنتجاك اتلح في نجام یساهدة یدجج نتاطوط إخت أو لناجحة لتسمیة منتجاا
.  نبائزلدى ابها لف یرعملها للتعوب لطلما (ت لمبیعاایج روتت، إلعالناا )

 
ت لعالماق یویة بالتسولقایة رلتجات العالماب اصحاون ألمنتجوم ایق: منتج ل ضحة لكوایة وهء بنا -

ن ئح مختلفة مراشدب جن من منتج مما یمكل یة خاصة لكوهء اطلمنتج إلعل احقس مختلفة في نف

.  نبائزلا
 

ل كب یقي یناسویج تسزمم على تصمیل لعموایحة رشن مر كثر أختیااتیجیة راستإتبني إن 
ن لمختلفة عایته وهوق سل لكل منتج بما یجعل یة لكرعالمة تجاد یدتحب لطها یترختیام ایحة ثرش

 .رى ألخواق األسا

 

.  نعیوزنة بالمرمقان للمنتجیوي لقز اكرلمق اتحقی -  
.  دةیرلفاصها وانیة لخولقانالحمایة ق المختصة یحقت الجهادى اكة لرلشاعالمة ل تسجی: لحمایة ا -

 

 :ــن یـعـوزة للمـ بالنسب2 –

 

ت یقیة كاإلعالناولتسن المنتجیاة طنشث أن أمهمة حین یة للمنتجیولقت العالماون أن اعوزلمرى ای

ل ألجایلة طولالعالقة األهمیة ن لمنتجیاة ظمالحأن كما زون، لمخاكة ربحق یجابیة فیما یتعلإلنتائج ؤدي ت

م على بعضهد یعتمل لمستقبافي م نجاحهون أن كدرین عیوزلمن والمنتجین امد یدلعل اجعون عوزلمامع 

دام باستخن عیوزلمض ابعم یهتم ومنهل بحة لكرصا مریة فولقالعالمة افي ون عوزلمرى ابالتالي یض ولبعا

 .میجابا على سمعتهس إتنعكأن تها في دبفائم یمانا منهإیة ولقن المنتجیت اعالما
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 :ــنبائزة للــ بالنسب3–

 

.  عنهاون لتي یبحثت امادلخأو السلع د ایدتحن یة مرلتجات العالمال اتسه -  
.  بلطلدة ابإعاون موما یقدعنرة، مستمودة على جون سیحصلم نهن أمن بائزلد اعلى تأكد تساع -  
دة یدلجاخاصة ولسلع ابها ف تتصن أن یمكت ألیة سمان بائزلانتباه ت افي لفزة لممیالعالمة د اتساع -

.  منها
.  راء لشرار اقء ثنان أكیدرلماالجتماعي والنفسي طر الخص العالمة على تقلیل اتعم -  
.  زازالعتر وابالفخور لشع، أو االجتماعیةالمكانة ن اعا مومها ندیستخأو یمتلكها ن لعالمة ماتمنح  -

 

 :ــنة للعاملیــ بالنسب4–

 

ما و قع هولتذا اهن، بائزتمنحه للد عوهي وتسعى لتحقیقه ة ولمنشأاتعلنه م یة هي حلرلتجاالعالمة ا
 .مقع منهومتو لما هم هراظنأجه وین وفیوظلمود اجه جهوی

 

 ائفهاووظیة رلتجاالعالمة ـواع انأ:عـبرالـب الطلما

 

1یةرلتجاالعالمة واع انأ: ال أو
 

 

 Bonux -2. و Ariel عالمة : لیة مختلفة مثارعالمة تجات منتج تحل كع یبا: لمنتج ا عالمة 1-
 نألحیان امر في كثیت ولمنتجاالجمیع د حم واسا : (یة رلتجاالعالمة اقیع وت )قعة ولمالعالمة ا

 

 :Danone – Peugeot.كة مثال رلشم اسا
 

 یة نفسها فيرلتجاالعالمة ت اتحت مادلخت أو المنتجان امد یدلعاي طیع: لة ظلمالعالمة  ا3-
 .مختلفةواق ألسا

 

بح ش رعلى هامول لحصاعلى ر ألخیذا ایسمح هوزع ولمم اسر اهظی :ن عیوزلما عالمة 4-
 . رةلمنشافي ر ألشجاذوع اجل مث : ملخاواد المج انتاإ :عالمة  دون 5- .عالي

 
 
 

 

1
Carole homon et autres , gestion de clientèles, dunod, paris , 2004 ,p158 . 
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 یةرلتجاالعالمة ف اائوظ: ثانیا 

 

 1 :تلخیصها كما یليدا جرة تیجیة كثیراستف إائوظیة رلتجاالعالمة ب اتلع

 

 :ون بزقیمة للق لعالمة تخل ا1 –

 

 :وي معند لعالمة عقا-  

 

مهما ز، لمتمید والجیداء األایضا ون أبزللن صالته كما تضموألمنتج ودة اجن لضمان لضمال اتمث
ت لمنتجاراء اشطر خف تخفص أو فالعالمة تنق، یع وزلتوزع والموع انراء، أو لشن امكان كا
  .(راء لشرار القت مثبز أو لعالمة محفا )رة لمعمالسلع ن والثماغالیة ت لمنتجااخاصة دةیدلجا

 

 :ي لها معنى طتعت ولمنتجاز العالمة تمیا-  

 

ون بزلاقعها على ن ولكولتسمیة ا في 106 "روان ست و106و بیج" رات لسیاواع انرك أمثال تشت

ون تكد حیانا ق، وأعلى تنمیتهال یعمون بزلن اهذیمة في دقرة كذاعلى وي منتج یحتي فأ، تماماف مختل
 .لمة ؤمأو حة رمفن بائزبالنسبة للت یاركذلاه ذه

 

 :ون بزلز العالمة تمیا-  

 

ن قیمتها تنشأ مل لخاصة كت المنتجااحتى ت وبارولمشواأللبسة ل ایة مثدلعاراء الشت افي حاال
ن عون جریخن ألحیاض افي بعن بائزفالن، بائزلء افاب ولكسب لباانها ون أقولمسرى ایولعالمة م اسا
 .ملهزة ممیزة وعالمیة ممیت بعالمار لتفاخوابالتباهي ذات لق الى تحقیع إإلشباا

 

 :لمنتج ن اعت ماولمعلن احسد ألعالمة تما-  

 

ون بزلایع طال یستدة لتي عاوا (لمتشابهة ا )بة رلمتقات المنتجاامع ذل ومبتوي وقرض بالنسبة لع
 لیفیة تسهرلتعامع صبغتها ت فالعالما... ون یزلتلفزة اجهدة، أبزلت ابارولمشل ابینها مثز لتمییا

 
 

 

 16-20 .ق، ص ص جع سابرم، لساحي افى طمصراج ومعواري  ه1
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خاصة بالنسبة ن بائزلط التقال ایسهذا فهراء لشور امحارك ما یحو هون وبزلدى الدراك إلاماتها وسرب
 .فیها راء لشرار اتكدل تفع معرلتي یت اللمنتجا

 :سسة ؤقیمة للمق لعالمة تخل ا2 –

ها فیما رزنبت سساؤهمیة بالنسبة للمر أكثؤدي أدوار أتون بزللف ائت ووظمادلعالمة خؤدي امثلما ت
 :یلي 

 

:  لعالمة قیمة مالیة ا -
 . (وق مسوزع أو من أو منتج كا )سساتها ؤضخمة بالنسبة لموال مرؤوس ألتالیة ت العالمال اتمث

 

 سسةؤللمل مارأس قیمتها كرة ولعالمیة شهت العالمار اكب أ01-01):)مقدول رلجا

 

 

 ألصلي للعالمةان طلموا راتالولدالقیمة بمالییر ا 

   

 ةلمتحدت الوالیاا 69 كوكا كوال

   

 ةلمتحدت الوالیاا 64 سوفتومیكر

   

" i-b-m" 51 ةلمتحدت الوالیاا 

   

 ةلمتحدت الوالیاا 41 لكتریكال اجنر

   

Intel 30 ةلمتحدت الوالیاا 

   

Nokia 30 افنلند 

   

Disney 29 ةلمتحدت الوالیاا 

   

MC  Donald’s 26 ةلمتحدت الوالیاا 

   

  ةلمتحدت الوالیاا 24 رومالبو
 واط ،ألغر،العامة للنشایة دلمحم، دار ا -لساسي متكامل أخدم-یةرلتجاالعالمة ،افى ساحيطمصراج ومعواري ه :درلمصا

 18.،ص 2008ر ئزالجا
م تقیف كیویة رلتجات العالمال اماوق رأس یكیة على سرألمت العالماطرة اسیق لسابدول الجر اهظیو
 .راتالدولر امالییرات بعشت لعالماض ابع
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 :یة رلعالمة قیمة تجاا-  

 

همیة في ر أألكثط النشال ایها فالعالمة تمثرلمشتأو ضة بالنسبة لبائعها وللمفال ئما محدالعالمة ا
 :لعالمة ت ااطنشال خالن مر هظیذا هن وألحیاب اغلأ

 

یقة رلعت العالقة بالمنشاوذات األصلیة ت المنتجاري ایشتون بزفالري تجال مال رأس یضا تمثألعالمة ا
 .لضخمةو ا

 

ن إلعالا: ت یقیة في حاالولتساة طألنشطوات والخافعالیة ن فع مریب دور یة تلعولقالعالمة  ا1-
 .ءاطسولوالمنتج ن اتفعة بیربح مرلش اموایضا تبقي هأهي ویج رولتط التنشیا

 

ت لعالماالتي تحققها ودة واللجر كثأفع دیون بزفالن، لثماتفعة رمت لمنتجاایة تسمح ببیع ولقالعالمة ا -2
 .رة لشهیا

 

  :لعالمیةواجیة رلخاواق األسراق اختل العالمة تسهاسمعة -  

 

لسمعة اه ذهم تسهد قذا وهو لنمق التحقیك لوذلیة دولواق األسایقها في ویقة على تسرلعت العالماد اتساع
 :لتالیة ط النقاز ایزفي تع

 

 .(ري مشتوزع م، منتج  )ن شحیرلمن احسب أاطستقابالتالي ل والتصااعلى د یة تساعولقالعالمة  ا1-
 

لعالمة ن ابید إلتحال ایشكو هولمالیة واالتصالیة ف اائوظلاعلى م مهر ثؤمل تمثدة لجیالعالمة ا -2
ل عالماتها على سبیء سمار ألى تغییإلضعیفة واة طسولمتت اسساؤلماتلجأ دى لو" یة ولقالسمعة ا"و
 Danone "." نضمتإلى مجمع  اBSN"" ك لذك و Nissan "" ت صبح أ" Datsun"ل لمثاا

 

ر غیر وصبح متغیون أبزفالج، إلنتااضح لعملیة وامنهج ء اطعإلعالمة في اعلى ت سساؤلمد ا تعتم3-
ته حتى طواخج وإلنتال احرامظم ضح معوتوي طتعت سساؤلمل اما جعو هج وإلنتااملح على وفي و

 .حتیارالن وامئناطباالور لشعون ابزلدى الون یتك
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 ةـیرلتجااة ـلعالمــل اتسجی: يــلثانــث المبحا

 

ن أي مداء عتد أي اعنها ضع فادلافي ق لحالصاحبها ل یة تنقرلتجاالعالمة ل اعمیلة تسجیإن 
ل تحمت ها في منتجازنجات إجهة تثبد أي ضوى بشكدم لتقایة رلتجاالعالمة ك المالق نه یحطرف أي أ
 .كة لهویة مملرعالمة تجا

 

منها ما وشكلي و منها ما هروط لعملیة لها شاه ذهن یة فإرلتجاالعالمة ل الى تسجیول إصوللو
 .ثلمبحذا اله في هطرق ما سنتذا هوعي وضومو ه

 

 .یةرلتجاالعالمة ل الشكلیة لتسجیروط الشا: ولألب الطلما

 

سمیا بتسجیلها في رفا راعتایة رلتجاابالعالمة راف البة باالعتطلمد اتباعها عنإلتي ینبغي روط الشاه ذه

1هيروط لشاه ذهوعیة وضولمروط الشر افولتدا ستناایة رلتجات ابالعالماص لخال السجا
 

 

 :ل لتسجیب ال ط1 –

 

وذج لنماعلى ب لطلل ایشتمویة رلتجات العالمال امسجدى یة لرلتجاالعالمة ل التسجیب لدم طیق
وب جوتسجلیها مع وي لمنالعالمة ن انة عوملورة صق فاإرمع ، یةرلتجات العالمال اتسجیرة ئدى دال
لعالمة ب اصاحو هل لتسجیب الدم طیقذي لواتسجیلها وب غرلمالعالمة اه ذملكیة لهت ما یثبم یدتق
 .لللمسجل لتسجیب الم طیدتقري یجص وخاض یوبتفول لمخاكیله أو ویة رلتجاا

 

 :عالنهبٕاو لطلاسة  درا2 –

 

یخ رتات یثبر محضر یرلمختصة بتحالهیئة وم اتق، یةرعالمة تجال أي لتسجیب الول طقبد عن
ثیقة بالغة ولاه ذهد جة فیها تعدرلمت اللبیاناظرا نوم، سرلافع ل ودلتسجیم اق، رمكانهوساعته داع، إلیا
 .ن عیودمدة عن تقع بیل أن لمحتمت اعازالنض األهمیة لفا

 
 

 
ر ماجستیرة كذمن، یطفي فلسدة لنافن انیوالقق افوحمایتها وطرق یة رلتجاالعالمة رك، امباد لحمید اعبد حمود أ محم1

  24-26، ص ص 2006ن، یطفلس، نیةوطلح النجااجامعة 
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 :ب لطلول اعلى قبراض العتا3 –

 

یة رعالمة تجال أي على تسجی" لمختصة الهیئة ا" ل لمسجدى الرض یعتص أن شخي ألوز یج
 .داع إلیب أو الطلم ایدیخ تقرتان مر شهأثالثة ل خال

 

 :ــل لتسجیا4 –

 

د قیم یتراض، العتدة امر شه أ3ء نتهاد ابع، یةرلتجاالعالمة ل التسجیدم لمقب الطلل اقبإذا 
یة رلتجات العالمال العالمة في سجد اقیم یتث حی، لمختصةالهیئة ل اقبن تسجیلها مویة رلتجاالعالمة ا
 .ل لتسجیایخ رتار ألخیذا اهر باعتباب لطلایخ ربتال تسجو

 

ودع لماحمایة مصلحة و هك لن ذمدف لهداع واإلیایخ رتان حسابها مدأ یبل لتسجیدة امأي أن 
لتي ر والنشاتأتي عملیة ل لسجاها في دقیویة رلتجاالعالمة ل اتسجید بعولنیة اسیئ ر لغیت افارتصد ض
سمي للملكیة رلور المنشالعالمة في داع ایإبها د یقصولصناعیة اني للملكیة وطلد المعهامهمة ر تعتب

 .لصناعیةا

 

 .یة رلتجاالعالمة ل اعیة لتسجیوضولمـروط الشا: يـلثانـب الطلما

 

عیة فیها حتى وضومروط شر فوانیة تولقاناى بالحمایة ظتحل ویة لكي تسجرلتجااللعالمة رط یشت

 1:ألتي اجمالها في ن إیمكروط لشاه ذهونا وقانودة جومر تعتب

 

.  زةلممیالصفة رط اش -  
.  دة لجرط اش -  
.  عیة رولمشرط اش -

 
 
 
 
 
 
 

 
لثانیة ابعة دات، طیوعورات منشول، دار ألزء الج، ا-یةرلتجااسسة ؤلما–رة لتجاون افي قانل لكامف، اناصیس لیا إ1
  235 - 241 ، ص ص 1985روت،بی
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 ـــزةلممیاة ــلصفا: ولألـرط الشا

 

ز لى تمییؤدي إیزا، ابعا ممیذت طتخإذااال ، إنیةولقانابالحمایة ، یةرلتجاالعالمة اال تتمتع 
 .لمماثلةت المنتجان اها مرغین ع، لمتعلقة بهات المنتجاا

 

تجه ، ایة حقها بالحمایةرلتجاالعالمة ب ائیسیا الكتسارا رعنصر تعتبزة لممیالصفة ت الما كانو
 :ر عتباالى ء إلقضاا

 

یة رعالمة تجار شائع ال تعتبل شكن م، أي یة للسلعدلعاالتسمیة ن امون لتي تتكایة رورلضالعالمة ا -

یة رورضومة زالر لتي تعتب، التسمیةاه ذهل مثل ستعمان امر لغیامنع ن ألنه ال یمك،قابلة للحمایة

.  مثالن فیتامیوم وكالسیت في تسمیار ألمو اكما هور یة مباحة للجمهدعتیاورة االلة علیها بصدلل
 

ط فقت لمنتجاوع اعلى ندل لتي تاعیة ولنت العالما، ایة قابلة للحمایةرتجات عالمار ال تعتبك لذكو -
.  لخا... تفاحة ورة ص، أو ةوظلمحفوم اللحافي صناعة رة بقورة صدام كاستخ

 
رات أو شان مون لتي تتك، اضعیةولت العالما، القابلة للحمایة، ایةرلتجات العالمان امر ال تعتب -

.  لخا.. لیابانیة رادات الب، وایة دلنولهالجبنة امثال ت لمنتجاااللة على صفة دللل تستعمت بیانا
 

 ةــلعالمـدة اج: يــلثانـرط الشا

 

ن ستعمالها مق ایسبم لدة، أي یدجون تك، أن نیةویة حمایة قانرلتجاالعالمة ب االكتسارط یشت
 :هيث ثالواح نن مدد تتحل الستعمااسبقیة أن أعلى ر، خص أشخل قب

 

 :ت اــلمنتجـوع انـث حین ة مـألسبقی ا1 –

 

ت منتجان بیوبینها ط لخلؤول دون اللحت، لمنتجاز الى تمییدف إته، یةرلتجاالعالمة ت الما كان
ال ولعالمة ب ابها صاحر یتجأو لتي یصنعها ت المنتجاوع ابالنسبة لندة یدجون تكب أن ترمماثلة تت

 نلعالمة مل ذات استعماق اسبد قن كا، إذا یة لمنتجاتهرعالمة تجال یستعمأن ما ر بالتالي لتاجوز یج
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ل ستعما، امثالول ألر التاجاشبیهة لسلعة أو ما بالنسبة لسلعة معینة مماثلة ر خر أتاجل قب
 .تكة ساعارلمازة لممیایة رلتجاالعالمة ا

 

ال رى خأسلعة ز ستعمالها لتمییاال یمنع ، سلعة معینةز لتمیی، یةرعالمة تجال ستعمار أن اغی
س أو لتبال أي االستعماذا اهن ألنه ال ینشأ ع، بیعتهاوطصنفها ن عدة بعیون تكل ب، تشابههاأو تماثلها 

 .یةرلتجاالعالمة ت ذات احملو حتى لف، لصنالمتباینة في السلع ن ابیط خلط أو غل

 

 :ن اــمزلــث احین ة مـألسبقی ا2 –

 

لعالمة ب اصاحوق على حقظ لحفاو اه، نیة للعالمةولقانالحمایة ن ائیسي مرلدف الهأن االما ط
ال ك لذلن، مازلر ابعنصط تبرتل یة بدبر أه ال تعتبذهر الستثماوق احقأن الما وطها رستثماث احین م

ر تعتبوز أن یج، إذ لقةطمورة ستعمالها سابقا بصل احصد قون ال یكدة، إیدلعالمة جر الكي تعتبرط یشت
ن یلة مرة طوفتل الستعماذا اهن تخلى عم ث، ستعملهار أن اخص ألشخق سبو لوحتى دة ، یدلعالمة جا

ر للغیق یحذ، ئدفعندة لماه ذهد یدتجب لطصاحبها بدم یتقم لونیة ولقانالحمایة دة امت نتهن، أو إذا امزلا
في ت صبحزة وألممیاصفتها دت فقد قون ال تكرط أش، ستعماله صحیحاون ایكو لعالمة اه ذهل یستعمأن 

ر یحتكد أن حص والشخذ ئدعنوز ال یجور، إذ ستعمالها مباحا للجمه،اصبح بالتاليم وألعاك الملا
 .هارستثماا

 

 :ن اــلمكـث احیــن ة مـیـألسبق ا3 –

 

م إلقلیظر بالندة،لجاه ذلنسبیة لهالصفة در اتقوستعمالها ن ایة بمكارلتجاالعالمة دة اجط تبرت
ل نتاجها بن إعلى مكار ال یقتصت، لمنتجاف ایرتصن نتاجها ألن إلى مكاظر إبالنس لیولة بكامله دولا

وز فال یجن، یة مستعملة في لبنارثمة عالمة تجات كان، إذا نهأمما یعني ، هارلة بأسدولم اقلیل إیشم
لى جمیع د إنیة تمتولقانالحمایة ن األن، سلع مماثلة في لبناز لعالمة لتمییل ذات استعمار اخص ألشخ

 .للبنانیةاضي راألا
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 :ةـلعالمایة ـعـرومش: ـثلثالـرط الشا

 

، أو فیها كلمةر كذیأن ال وألجنبیة اال ونیة وطلت اساماولاال ، لعالمةافي ل ال یمثب أن یج
 .لعامةداب اآلم وااظللنف مخالوري أو ثز مرة، أو رشاإ

 

 .لةطبات كانو الإ عة رومشون تكب أن لعالمة یج، أن امما یعني

 

 :لتالیة اعة فهي رولمشر اغیت لعالمااما أ

 

  :ملعام ااظلمخالفة للنت العالماا- 

 

رات لشاواسمیة رلت امغادلم، اكاألعال، جنبیةت أم أنیة كان، وطلعامةرات الشعاذ التي تتخوا
 .رألحمل الهالر أو األحمب ایني كالصلیدلاابع طلوز ذات امرلوا

 

 :لعامة داب المخالفة لآلت العالماا-  

 

ور أو صوم أو سل ركاستعما: دوق لداب واآلق واباألخالس تمورا صت أو تسمیان لتي تتضموا
 .فاضحةت تسمیا

 

 .ةــیرلتجااة ـلعالمـل اتسجید ئــواف:ــث لثالــب الطلما

 

ل عة تسجیرلى سرة إإلماایة في رلتجات المنشاون ابزلاحمایة ویة رلتجااقابة رلع ااطعا قد
ظ نه یحفإذ أیة رلتجاالعالمة ل اتسجید عنون بزلر واساسیة للتاجد أئواسبع فددا مح، یةرلتجااعالمتها 

 .ري الستثماد العائدة ایان زیضموق ولحقا

 

ل لكث أن احی، یةرلتجات المنشآرات استثماوق والحقظ حفو یة هرلتجاالعالمة ل اتسجیث أن حی
ض لبعرف اال یعن لك" عالمة مسجلة "ز ممیر شعاذات جة دارلسلع كلمة ت والمنتجاب اغلأفي ظ یالح

ت أو لمنتجان اعف تختلواص مة معینة لها خدخأو لمنتج زة لممیالعالمة ایة هي رلتجاامعناها فالعالمة 
 .رى ألخت امادلخا
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یة عالمتها رلتجات المنشال اتسجید عنون بزلابالنفع على ود تعر ولتاجایجنیها د ئواسبع فك هنا

 1:هي ویة رلتجاا

 

 :لملكیة وق الحقرض لتعن المنتج ما حمایة 1-

 

ن فضال ع، یةرلفكالملكیة وق الحقرض لتعن امت لكاملة للمنتجاالحمایة ل ایة یكفرلتجاالعالمة ل اتسجی
 .نبائزلوالمنتج ن انة بیزمتولة دعاوق سود جوفي ب لتي تصرى األخب انوالجن امدد ع

 

 :ر خوأمنتج ن بین بائزلد اعنس لتباود اجدم وعن  ضما2-

 

نة رمقازة لممیاصه واخن ومنتج معین بین بائزلد اعنس لتباود اجدم وعن یة یضمرلتجاالعالمة ل اتسجی
 .لمنتجذا الهن بائزلراء اشرار لىاستمؤدي إلمنافسة ما یت ابالمنتجا

 

 :ةــلكلفاة ـمنخفضوة ـج فعالـللمنتــق یوة تسـیق طر3-

 

، إذ لكلفةامنخفضة ویقة فعالة طرهي وتي ذالق ایولتسالمنتج خاصیة ایة تمنح رعالمة تجار أي شهاإ
ن مل قلیدد عود جو وهك لذعلى ل لیدلوایة رلتجاالعالمة واصه واخولمنتج ن اهني بیط ذتباارینشأ 

ذات یة رمنتج لعالمة تجام لى تسمیتها باسإألغلبیة ابینما یلجأ ، قیة باسمهاورلل ایدلمناون ایسمن بائزلا
 .فیها ون لتي یعیشاینة دلماعالیة في رة شه

 

 :ن لمنافسیم اماوة أقدر مصوكة رلشول اصن أمد لعالمة تع ا4-

 

أو مكانیة بیع ث أن إحین، لمنافسیم اماوة أقدر مصوكة رلثابتة للشول األصن ایة مرلتجاالعالمة د اتع
 .كةرضافي للشل إخدر دلعالمة كمصز امتیادام أو استخوق احقر تأجی

 

 .لعالمة دام استخوق احقر تأجیومكانیة بیع  إ5-
 

 :ٍد تعل أي مقابض یوتعب لل طمستقبلي في حال خدر د مص6-

 
 
 
1www.emaratalyoum.com/business/local/consumer/2015-02-12-1.755814 consulter le 

:28-03-2015 19:00 H  
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مستقبلیا ل خدر دمصد لعالمة یعل اتسجین أن فضال ع، كةرضافي للشل إخدر دلعالمة كمصا
على ٍد تعل أي مقابض یوتعب لطبء لقضاالى وء إللجالمسجلة العالمة ب الصاحن لممكن امإذ یضا أ

 .لمنافسةت اكارلشل اقبن لمسجلة ماعالمته 

 

 :تعازالنب انة بأتعارلعالمة مقااكلفة ض نخفا ا7-

 

رة مم یتل لتسجی، إذ أن المستقبلیةت اعازالنافي ة لمحاماب انة بأتعارلعالمة مقااكلفة ض نخفاا
 .دوللض افي بعدا یلة جرة طولفتدول أو لب اغلأفي دة حوا

 

 .ة ــیرلتجااة ــلعالمت ااـتیجیراستإ:ـث لثالــث المبحا

 

دة یدلجالسلع اصا في حالة وخص، ئیسیةرلرارات القم اهد أحأیة رلتجاالعالمة رارات اقل تشك
في ت تیجیاراإلستاه ذهل جمان إیة فیمكرلتجات اتیجیاراإلستاضع وعلى راء لشرار اتشجع عملیة تكث بحی

ضحة في ولمواكة رلمشتالعالمة اتیجیة راستوإ لشاملة العالمة اةج یوتراستإ یةردلفالعالمة اتیجیة راستإ

 .ثلثالب االطلما

 

 .ةــیردلفاة ـلعالماتیجیة راستإ:ول أل ـب الطلما
1

 

 

ه ذیضا على هق ألطیذا منتج لهل لكم سء ااطسسة بإعؤلموم اتیجیة تقراإلستاه ذهظل في 
 .تلعالماددة اتیجیة متعراستاتیجیة راإلستا

 

د ابع تناسقي حاطلها ددة متعرة وكثیت یستعملها منتج یصنع عالماددة لمتعالعالمة اتیجیة راستإ
 :لثالثیة اتیجیة على راإلستاه ذهوم تقولمنتج العالمة اتیجیة راستأو إ

 

 GambleوProcterتیجیةراإلستاه ذلتي تتبنى هت اسساؤلمم اهن أمر تعتبم وسا–د ع و–منتج 

 
 
 
 
 

 
رد لفدى الورت لیاغك استهالاسة حالة درا–یقي ولتسل االتصاایة في رلتجاالعالمة رود، دور اسین براء اهزلامة ط فا1
  59-61. ، ص ص 2006-2007، ینة طقسنوري، جامعة منتر، ماجستیرة كذم، ینيطلقسنا
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لمنتج ذا الهن عالول إبأت قام و Ivoryعالمة ت تحون صابث أول ببعت سسة قامؤلماه ذه
نفسه د عوبالولعالمة س ابنفأ و.م.ولمنتج في ذا اسسة تبیع هؤلماه ذهزال ال توم لیاحتى زدوج ومد عوب

م لعالاسسة في ؤلماه ذهر تسیوم لیدة وایدعالمة جق تخلت منتجاف صنث سسة ببعؤلموم اتقرة مل في ك

 .ظممنتن لها بإعالوم تقو عالمة 83

 

 :تیجیة في راإلستاه ذیا هزامل تتمث

 

ن مستقلة عت لمنتجاور اصون تكث حیت، لمنتجاد احل أسسة في حالة فشؤلماسمعة ر  ال تتأث1-
 .ضلبعابعضها 

 

ق بیطبتوق ولست ااعاطقن مد یدلعت اغباع رشباإبالتالي ولمتشابهة ت المنتجاز ا تسمح بتمیی2-
على وف فرلاهمیة في ر أكثور أحضب كتساوایع متنافسة وزتوات قنل باستعماومختلفة ر سعاأ

 لمنافسةت اسساؤلمب احسا
 

لي ؤومسن یجابیة بیإینامیكیة ر د تثی4- (دة یدجواق س أ–دة یدجت منتجا )یع ولتنالى ؤدي إ ت3-

 .ت لمنتجاري ایدمن خلیة بیدالى منافسة ؤدي إتث حی، سسةؤلمافي ت لعالماا

 
 

 

 :تیجیة في راإلستوب اعیل تتمث

 

 .نعیوزلمد اال عنن وبائزلد اال عنودة جولمت العالماور اصرة وشهن لمنتج مدة استفادم ا ع1-
 

نیة ضخمة خاصة في حالة زالمیل اسببا في جعون یكذا هل وتصااعالمة بسیاسة ل كم عد ت2-
 .رةكبیون إلعالني تكول اخدلرة اجن أسع ألوالك االستهالت ذات المنتجاا

 

وى سم هظرفي ندف له هون ال یكذي لف وایزلمز التمییذا اهن بائزلن اعون فعدالمد ا ینتق3-
 .تهاراختیاوالمنافسة داع اخومختلفة ر سعاق أبیطت

 .سسةؤلمت اعالمان بی (وةلقسا )ش حولتطر اخود ج و4-
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

1لشاملة العالمة اتیجیة راستإ: لثانيب الطلما
 

 

على وم تقث حی، لعالمة اسیع وتیجیة تراستإیضا دة وأحیولالعالمة اتیجیة راستإیضا أعلیها ق لطی
ودة، جوعالمة مأو لمنتج د یدجم سل استعماك الذهي كوسسة ؤلمت امنتجال لكدة حوابعالمة ذ ألخا

في ولصناعي ط اسولاستعمالها في ر ایكثت ولمنتجان امد یدجف صنن منتج ضمق الإطعلى ل تعم
ه ذلتي تتبنى هت اسساؤلمامثلة ن أمددة و لمتعاقیة ولست ااعاطلقذات اقیة رالایة رلتجات العالماا
دام الستخت ذات االعاولذا اكر ولحبم اقالق أیوفي تست لتي نجح اBic "ك بی" سسة ؤتیجیة مراإلستا

 .طورلعاحتى ولحالقة رات اشفد، حیولا

 

على د تساع، یة للعالمةولقالسمعة ورة والصاهمها ت أیجابیادة إسسة عؤللمدم تیجیة تقراإلستاه ذه
ه ذهو نفسه ال تخلت قولافي ح، بارألش امواهم یظتع، ةطسولمترة والصغیوالعائلیة ت اسساؤلموء انش
م س، اسسةؤلمط اعلى جمیع نشار ثؤید یدلجالمنتج ح انجادم عرة أو فمثال خساطر لمخان اتیجیة مراإلستا

ت لمنتجات امبیعادة یازلى رورة إبالضؤدي ال توثة دلمستحت المنتجاامع دا جیءم ال یتالد سسة قؤلما
 .رى ألخا

 

ت لمنتجاامبنیا على س سعها لیوتوها ونمدا أن جیرف تعت أن سساؤلماینبغي على ذا ل

 2.ثهداستحم اما تم ویدقو ماهن سلسلة قیمة بیو نما هط وإ فقدة یدلجت العالماوا

 

ن مس متجانوع مجمم لتي تضوالة ظلمالعالمة ن اعم یضا نتكلأتیجیة راإلستاه ذهن ضم
 :تیجیةراإلستاه ذیا هزامن مت ولمنتجاا

 

رع سون أتكت لمبیعااالقة طندة وایدجت منتجاث بعل تسهدة لة جیظلعالمة مورة اصون ما تكد عن1-
 .لعالمةاسمعة رة وشهن مد یستفید یدلجالمنتج ن األ

 

 .ث لبعف اتكالیص  تقلی2-
 

 .لعالمةورة اصد یدبتجدة یدلجت المنتجاا تسمح 3-

 
 

1
   61 .، ص جع رلمس انف 

2
  42ق ، ص جع سابرم، - یقي وساسي تسل أخدم–یة رلتجاالعالمة ، افى ساحيطمصراج ومعواري ه 
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

ت منتجال بكرر لضق ایلحولعالمة ورة اصر یجن أن یمكطرا یئة خردلودة الجذو المنتج ر ا یعتب4-
 .سسةؤلما

 

رة خساذال والبتافي وع قولطر اخك هناون یكرا متجانسة كثیر غیت لمنتجاون اما تكد عن5-

 .لشخصیةا
 

 .منتج ل بكص خاد عوضع ولل التصار ایدتقن مد البدة حیوعالمة ذ  بأخ6-

 

1كةرلمشتالعالمة اتیجیة راستإ: ث لثالب الطلما
 

 

ول لحلن امد یدلعك اهنات للمنتجات لعالمااتیجیة راستن إبیدة وحیولالعالمة اتیجیة راستن إبی
 .كةرلمشتالعالمة والعالمة كفالة ط والعالمة خوالتشكیلیة العالمة اتیجیة راستإیة طسولا

 

س لى نفإلتي تنتمي ت المنتجاوع امجمط تنشیرة وثال إجن ألعالمة تشكیلة ماتیجیة راستل إتستعم
لعالمة تشكیلة و اتیجیةراستإ یةردلفالعالمة اتیجیة راستط إسوفتتط لعالمة خاتیجیة راستإما ءة، ألكفار امسا

لتي تجمع ط العالمة خاتیجیة راستدام إستخن ایمكك لذلت للمنتجارة لكبیالتجانسیة دم اخاصة في حالة ع
 .صخاد عن ومد تستفین ومعینیء لى عمالإجه ولتي تت المنتجام االسس انف

 

 :تیجیة راإلستایا زام

 

لنتائج ر اتیجیة تقصراإلستاه ذهر أن في منتج ما غیل قع مشكوما رر إذا لضب ا تسمح بتجن1-
 .طفقط لخت اإلیجابیة لمنتج ما على منتجاا

 

أو عالمة تشكیلة أو عالمة منتج راك شإعلى وم تقء مضاب دور إبعالمة كفالة فهي تلعق فیما یتعل
لعالمة كفالة ل امثا، سسةؤلمت امنتجاف لؤلتي تت والمنتجاودة الجن ضمال بعالمة تحمط عالمة خ

Danone– Nestlé-L’Oréalء لعمالن طرف امد یدلجالمنتج ول العالمة كفالة قبل ا تسه
ض لبعابعضها ن یبة مرقت منتجاف صنان أضمء سسة بالبقاؤلمزم اتلتدون أن بن وعیوزلموا
 :منها ر كذنطرق لعالمة كفالة باتیجیة راستق إتتحقو

 
 62،63صصق، جع سابرمرود، سین براء إهزلامة طفا1
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 Danonebioوchanel N°5: ك لل ذمثاف لتغلیاعلى أو لمنتج اضع عالمة د وضع عالمة كفالة بعو-  

 

 )ل سیرماون توبن مل كن كاد قدة وسمیة معقت إكیبارتل ستعماالى إلعالمة كفالة ود اتق
BottonMarcel ) ك جاون جرا سیقاو ((Cegarajean jackإلسمیة اكیبة ربالتوا هتمن إیذلل ائواأل ا

 :هما ت كیبارلتن امن عیونن بیزوا میوللعالمة 

 

.  (للعالمة د حم واسا )ة طلبسیاالسمیة ت اكیبارلتا -  
.  دةلمعقاالسمیة ت اكیبارلتا -

 

  عالمة منتج+ط  عالمة خ+عالمة كفالة ل لشكن التسمیة ماثالثیة ت كیبارلتون اغالبا ما تكو

 

 :Renault-Clio-TRل مثا

 

Peugeot-106-kid 
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 یةرلتجاالعالمة ول احت ساسیاأ ولألل الفصا

 

 :ــللفصاة ـخالص

 

ائفها وظناتها ومكویة رلتجاالعالمة وم افنا على مفهرتعول ألل الفصاسته في م دراما تل خالن م

عملیة ون بزلاعلى ل فهي تسه، سسةؤلمون وابزبالنسبة للرى لكباهمیتها ك ألذكوكیفیة تسجیلها وعها وانوأ
یج روها على تدسسة فهي تساعؤما للم، أمةدلخأو السلعة راء اشد مئنانا عنر اطكثأتجعله ر والختیاا

ودة ة على جظلمحافرورة اسسة على ضؤلمر اكما تجبر، ألسعان احسأعلى ول لحصواماتها دخوسلعها 
ت مادخوسلع ن ماتها مدخوحمایة سلعها ن مت سساؤلمن انها تمكألى إمة باإلضافة دلخأو السلعة ا
 .نلمنافسیا
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: يــلثانــل الفصا

 ون بزلء افاووضا ر



 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 :دتمهی

 

ء لبقاوالمنافسة افیها دت شتابیئة ظل بقائها في س ساو أهومة ظلمنول اصن أصال مون أبزلد ایع
ق ال تكتفي بتحقیأن مة ظلمناعلى روري لضن اصبح م، أهادتقلین تنافسیة ال یمكزة میك یملن فیها لم

 .فائه لهاق ولى تحقیإال وصوجته درعلى رف تقیسه للتعأن علیها ل ب، بائنهازضا ر

 

ب كتساواة علیه ظلمحاف، اهءفاق ولتحقین مزلر اعبرة عملیة مستمو هون بزلاضا ق رتحقیإن 
ت یاومستن تحسین لتي تمكنها مل اسائولن اعم ئث دافي بحت صبحت أسساؤلمدد إذأن اجء عمال

ذا في هطرق سنتس ألساذا اعلى هن وبائزلت االؤتسال إلجابة على كل اجن أمء فاولذا اكوضا رلا
 :مباحثالتالیة ث لى ثالل إلفصذا اهم ینقسث حیون بزلء افاووضا ول رحم سة مفاهیدرالى ل إلفصا

 

 .ون بزلاضا ر: ولألث المبحا

 

 .ءفاولا: لثانيث المبحا

 

 .یةرلتجااللعالمة ون بزلء افاو: ثلثالث المبحا
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 ــون بزلاا ــضر: ول أل ــث المبحا

 

ن لمحتملین ابائزلن امن ممكدد عر كبذب أجن ولحالیین ابائزبالظ سسة لالحتفاؤلماما دوتسعى 
ب بالتالي تكسم وقعاتهومع تق فوالتي تتودة الجت ذات امادلخم ایدتقل خالن ال مك إلذال یمكنها و
طرق لتول اسنحاث لمبحذا اهل خالن موسته درایا في ورمحز كرمل ضا یحترلاصبح ث أبحیم ضاهر
 .ضارلول اعامة حم لى مفاهیإ

 

 .خصائصهوضا رلف ایرتع: ول أل ب الطلما

 

 .اــضرلـف ایرتع:ال أو

 

داء ألاعلى ون بزلاضا د ریعتم:" نه أضا على رلانج رومستري أرجار وتلوكب فیلیرف یع
وٕاذا ازداد ضیال رالعمیون ایكت، قعاولتامع داء ألق اتفذا افإون، بزلت اقعاولى تإللمنتج بالنسبة درك لما

 ."1یبتهج ون أو بزلاضا زداد ریت قعاولتن اعداء ألا

 

د لویتذي لالسلبي أو اإلیجابي ع اباطالنك الو ذه: " نه أضا على رلرون اخر وآتلوكب فلیرف یع
بالمنتج ق قعاته فیما یتعلوتن نة بیرلمقاانتیجة ر مباشك ستهالأو ا/راء وبة شرتجل خالن مون بزلدى ال

2. " لمنتج ذا ایه هؤدما یو
 

 

فعیة دالاله ومیدف هق ما یحقدعنوي لعضن الكائدى الرور لساحالة :"نه أضا على رل اValmanرفع

 ".3دة لسائا

 

د للمنتج بعدرك لمداء الألون بزلانة رمقاو ه: "نهأضا على رلم ایظلعد اعبد محمرف یع

 ".4لمنتج ذا اهن أداء لمسبقة عاقعاته ومه بتداستخا

 
 

 

 79 .ض ،صیارلر، ایخ للنشرلمق، دار ایولتست اساسیا، أنجرومستري ارجار وتلوكب فیلی1
2
Philip kotler et autre, marketing management 13, De l’imprimerie gràficas estella 

, Espagne,2009, p169 . 
رة كذم، لنهائيك المستهلوك العامة على سلت ابالعالقاق یولتسر اث،أنيوقنوبایة 3

 23. ، ص 2007-2008رداس،موبرةقوبدجامعة محمر،ماجستی
 36 . ، ص 2008،یةدرإلسكن، الجامعیةدارالدم، المتقق ایولتسم، ایظلعد اعبد محم4
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 ــون بزلاا ــضــص رخصائ: ا ـثانی

 

 1.طوري لتاضا رل، النسبياضا رل، اتيذالاضا رلا: هي ص وخصائث ضا ثالرللإن 

 

 قعاتهولى تد إه یستنرباعتباد على حون بل زبكط تبرمون ضا یكرلن اموع لنذا اه:تيذالاضا رل ا1-
س باألساط تبرضا مرلذا اهأن بمعنى رى، خأناحیة ن كه له موٕا دراناحیة ن لهمدم لمقرض اللع
قعاته وابقة لتطمودة وجذو مة دلخون ابزلذا الى هإبالنسبة ن كاإذا نه ث أحیون بل زخلي لكدالا
 .بة ولطلمودة الجامة دلخس افي نفرى ال یر خون أبك زهنان فإ

 

 مةدلخس اتجاه نفن ابائزلت اقعاوتن ألظرا نر ألخون بن زمف ضا یختلرلذا اهإن :لنسبياضا رل ا2-
 .تقعاولتامع ق فواتر كثون ألتي تكانما وٕا أل نالمباعة هي حست امادلخت الیسومختلفة ون تك

 

 طورانلفعلي یتداء األن وابائزلت اقعاوتن ألت قولامع ر یتغیذي لاضا رلو اه: طوري لتاضا رل ا3-
 .طورة متدة ویدجت مادخن مر هظما یق فویلهما دتعم یتث حی

 

 :لتالي ل الشكاضا في رلص اضیح خصائوتن یمكو

 

 ضارلص ا خصائ( 02-01) :م قل رشك

 
 

كة درلمودة الجا

 قعةولمتودة الجا/
 

 

 طوريلتاضا رلا  لنسبياضا رلا  تيذالاضا رلا

 (ن مزلرور ام)  (تقاوبالمعق متعل)  (ونبزلإدراك ا)

     
 
 

 – دةلمینائیة لسكیكاسسة ؤلمانیة في داسة میدرا-ءلعمالاضا رها على رثت وأمادلخودة اجن، یدلور انن عناوب:در لمصا
 

 115.،ص2006-2007،لمسیلةف،اضیاوبد جامعة محمر،ماجستیرة كذم، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Daniel ray, mesurer et développer la satisfaction clients, édition d’organisation, pari,2001,  

p24 . 
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 .ه ــتحقیقوا ــضرلاهمیة أ:ي ــلثانــب الطلما

 

 :1ون بزلاضا رهمیة أ:ال أو

 

على م للحكر لمعاییر اكثن أمد یعومة ظیة منأفي سیاسة رة همیة كبیأعلى ون بزلاضا وذ ریستح
 .ودةلجو اجهة نحومة متظلمناه ذهون ما تكدئها السیما عنأدا

 

ضا ن رعرة لمعباسیلة ولاآلتیة ألنها ور األما على Baston 1997 ) و (Hoffmanن مل كد كإذ أ
 :هي كاألتي ومة ظلمنداء ابالنسبة ألون بزلا

 

 .ددجن بائد زلومما ین یرآلخالى دث إمة فإنه سیتحظلمنن أداء اضیا عون رابزلن اكا إذا 1-
 

ون لیها سیكودة إه بالعرارقن فإ، مةظلمنل اقبن لیه مإمة دلمقامة دلخن اضیا عون رابزلن اكا إذا 2-
 .یعارس

 

لى ون إبزلاجه وتل حتمان امل مة سیقلظلمنل اقبن لیه مإمة دلمقامة دلخن اعون بزلاضا  إن ر3-
 .منافسةرى أو خت أماظمن

 

ن لمنافسین اعلى حمایة نفسها مدرة لقایها دلون ستكون بزلاضا ربم لتي تهتامة ظلمن إن ا4-
 .یةرلسعالمنافسة ص االسیما فیما یخو

 

ل لمستقبامة في ظلمنامع ل لتعامالى إه ودلیه سیقإمة دلمقامة دلخن امون بزلاضا  إن ر5-
 .رى خرة أم

 

مة ظلمنود امما یق، لیهإمة دلمقامة دبالخق مة فیما یتعلظیة عكسیة للمنذتغون بزلاضا ل ر یمث6-
 .ون بزلالى إمة دلمقاماتها دخر یطولى تإ

 

حصتها د یدتحن من تتمكون بزلاضا س رلى قیاإلتي تسعى امة ظلمن إن ا7-
 .مةدلمقامة دلخودة الجس مقیاون بزلاضا د ر یع8-. قیةولسا

 

و تحسینها نحوتها ءكفام لتقییرات شؤمم یدمة على تقظلمند ایساعون بزلاضا ن أن رفضال عذا ه
 :ألتي ل اخالن مل ألفضا

 

 .ضاهرفي ر ثؤلتي تك اتلء لغاوٕا بها ول لمعمت السیاسام ایدتق-

 

 224.،23، ص ص2009ر،للنشوراق لون، دار ابزلت اعالقادي،إدارة لعبام اهاشوائي طلف اسو  ی1
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

لتي ائه وء أراحاته في ضومون وطبزلت اغبارمة دها لخرتسخیویمیة ظلتنوارد المط ایطلیال لتخد دیع -
.  یة عكسیةذتغد تع

.  یبیة مستقبالدرلتامج رالبالى م إحاجاتهدى مومة ظلمنافي ن لعاملیوى أداء امستن عف لكشا -
 

1ون بزلاضا ق رتحقی: ثانیا 
 

 

ت الومحان مل ألهمیة كافي وى یتساوقعاته وتل لمنتج یقابن اه بأورلى شعون إبزلاضا ر ریشی
عملیة ت كانددٕاو ن جن بائذاب زلخاصة باجتت االولمحاك امع تلن لحالیین ابائزلاضا ربظ الحتفاا
ز تتمیث حیدد، جن بائذب زجت الومحان تكلفة مل قأضا رلافي حالة ن لحالیین ابائزلاة على ظلمحافا
ر ألم، اباقي منافسیهان عون بزلاضا ن رعالیة مت یاومستق یبة في تحقیطلالسمعة ت ذات اكارلشا
ن مون بزلاضا ق رتحقین یمكث حی، فیهال لتي تعمواق األساتنافسیة هامة في زة ى بمیظیجعلها تحذي لا

 :ما یأتي ل خال

 

ن مرح مقتل یة لكدمجة مكافأص تخصیوها ریطوتق ئودة وطرالجطوط افي مناقشة خن بائزلراك اشإ -
 .یجابیةإنتائج ق یحقم حاتهرمقت

 

 .هاریطولتم حاتهرمقتم یدتقم منهب لطلم وااتهطعلى نشام العهوٕاطكة رلشرة ایازلن بائزلوة اعد-
 

ر یدلتقرام واالحتن اعم تنرات تهنئة بعبات اقاطبوسمیة رلت المناسباافي ن بائزیة للزمریا داهم یدتق -
.  دألعیاافي 

.  محاتهرمقتم وئهأرالى إنیا دامیع لالستمار خن وأحین بین لمهمین ابائزلرة ایاز -  
على وف قولل، ثانیةراء لشاعملیة رروا یكم لدة وحرة واسسة مؤلمامنتج روا شتن ایذلن ابائزلامتابعة  -

.  تلمسبباب أو السبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 33 ، ص2008،یة درإلسكن، الجامعیة دار ال، ا-رمعاصل خدم-قیولتسم، إدارة ایظلعد اعبد محم1
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 اــضرلــددات امح: ـث لثالــب الطلما

 

دد تتعث حیت، مادلخوالسلع ك استهالد ابعداء ألون وابزلت اقعاوتن بیوة لفجو اهون بزلاضا ر
م فیهرة ثؤلمل اموالعن وابائزلابیعة ن طبیومة دخوسلعة ن لمنتج بیف اباختالف تختلددات ولمحا

 1 :رلعناصاه ذهم هألى طرق إلتم ایتوف سو

 :ع ــقولت ا1-

 

لتي المنافع ق اتحقیدى مومة دلخأو السلعة ء اقتنال افي عقله قبون بزلانه ویكذي لور التصو اه
لسابقة اته رخبن نها مولتي یكاكمیة رالتت اماولمعلاعلى ك لذفي دا معتم، علیهاول لحصافي ب غری
به ربتجاوكه وبسلون بزلرار اقر یتأثد قومماثلة ت مادخولسلع أو لفعلي للسلعة ك االستهالن ام
لى إلسلعة باإلضافة ن أداء ابشأء قادألصرب اتجان عر خبان ألیه مل إبما ینقومة دلخول السابقة حا

ن مر ما ینشوقع ولتل امة محدلخأو السلعة ن اعود عت ووماومعلن یقیة مولتست االتصاالامه دما تق
 :منها ر كذنت قعاوللتت تصنیفادة عك كما هنا، مةدلخأو السلعة ك اتلن عت ماومعل

 

ن علیها مول لحصون ابزلاقع ولتي یتالمنافع اهي : مة دلخأو المنتج وأداء ابیعة ن طعت قعاولتا -
.  مة نفسهادلخأو المنتج دام استخراء واش  

ل في سبیون بزلایتحملها أن قع ولتي یتف التكالیاهي : مة دلخأو المنتج ف اتكالین عت قعاولتا -
ت ماولمعلاجمع وق ولتسافي عملیة ذول لمبد الجهت واقولل امث، مةدلخأو المنتج اعلى ول لحصا
.  مةدلخأو المنتج راء اشر لى سعإباإلضافة وق لسافي ودة جولمت العالمان اع  

رب ألقال امثن یرألخراد اقع لألفولمتل الفعو رد اهو: الجتماعیة ف التكالیأو المنافع ن اعت قعاولتا -
.  مةدلخأو اللمنتج رد لفراء اشد عنك لوذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-لفالحيون اني للتعاوطلدوق الصناسة حالة درا-ءلعمالاضا رعلى ت مادلخودة اجددات محر ثن، أیازمدر لقاد اعب1
 103-105 . ، ص ص2011 -2012ن ،تلمساد ، بلقایر بي بكأجامعة ر، لماجستیدة اشهال لنیرة كذم
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 :ت قعاولتواع انأ

 

 ها فيودجوقع ولتي یتت الصفاص والخصائن اعون بزلدات اضح معتقویو هو: ؤي لتنباقع ولتا -
.  لمنتجا  
   .لمنتجأداء اعلیها ون یكب أن لتي یجالمثالیة ت ایاولمستاعلى ز كری:ري لمعیااقع ولتا -
 ت أونة بمنتجارعالمة معینة بالمقاأو منتج ول أداء حون بزلدات امعتقل یمث: رن لمقااقع ولتا -

تقییمي یأتي ل فعرد ضا ألنه ینتج عنه رلددات امحب نسو أهري لمعیااقع ولتر ایعتبرى وخت أعالما
 .  (ضارلدم اع)سلبي س حساأو إ (ضارلا)یجابیا إحساسا إهنا ینتج دام والستخد ابع

 

 .قع ولتوى امستوللمنتج درك لمداء األن ابیف ختالود اجوعلى ف قوتتس ألحاسیاه ذهإن 

 

 (عهوانأ)قع ولتت اجا در(02-02) :ل شك
 

  قعولتا
  لتنبئيا
  قعولتا
  ريلمعیاا

  قعولتا
 رنلمقاا

 
 
 
 
 

 

 ون ني للتعاوطلدوق الصناسة حالة درا– ءلعمالاضا رعلى ت مادلخودة اجددات محر ثدر، ألقاد اعبن یازم :درلمصا
 104 . ،ص2011-2012ن،تلمساد، بلقایر بي بكأجامعة ر، ماجستیرة كذم، لفالحيا

 

 :ـــدرك لمداء األ ا2-

 

تقیمه وستعماله للمنتج انتیجة ون بزلاعلیه فعال ل یحصذي لورة الصداء أو األوى امستن عر یعب
لسلع أو لفعلي للسلعة ك االستهالن السابقة ماته رخبن نها مولتي یكاكمیة رالتت اماولمعلاعلى دا معتم

ر نه یعتبوفي كن تكمدرك، لمداء األساسیة لألاألهمیة  أن اPermant وChurchillرى یومماثلة ت مادخ
 رختیال امحن كاذي لالمنتج وص ابخصون بزلانها ولتي كت اقعاولتق اتحقدى مد یدجعي لتحرم
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

نة رلمقاس ایة مقاییظرفي ندة لمعتمر المعایین ابین مدراك إلر ایعتبل وئدالبوع امجمن بین م
  .(ط سولمتداء األوالمثالي داء األا)لمتمثلة في اضا رلس القیا

 

 :ة ـــابقطلم ا3-

 

ن بیدرك ولمالمنتج ن أداء انة بیرمقان لناتج عرد الفس احسان إموى مست" نها أعلى رف تعو
ت قعاولتداء واألن ابیرق حالة للفو ه، ضارلول أن القایمكننا رى خرة أبعباو" رد لفذا اهت قعاوت
 :هي ق وتتحقن أن یمكت یاومستث ثالك هنان بأول لقن ابالتالي یمكو

 

.  ضير راغیون بز: ت قعاولتا<داءألا -  
.  ضيون رابز: ت قعاولتا=داءألا -  
.  للغایةد سعیوضي ون رایكون بزلا: ت قعاولتا>داء ألا -  
 . ءاــفـولا: يــلثانــث المبحا -

 

واء یثة سدلحایة دالقتصات اماظلمنامساعي داف وهم أهن أمت سساؤللمن بائزلء افار ویعتب
ل هك لذبوتها ودعلى جم یحكذي لو اهون بزلن األك لوذمیة منها دلخاخاصة ، میةدخأو نتاجیة ت إكان

ء فاولى ول إصولم أي اعلیهظ لحفاالة ومحاق ولتحقیم ضائهإرلى إفهي تسعى ، یبقى على عالقة معها
 .مسساتهؤلمن بائزلا

 

 .هـهمیتء وأاــفـولـف ایـرتع: ولأل ـب الطلما

 

 ءاــفولــف ایرتع: ال أو

 

ن یمكو" رةلنصط واتبارالزام، االلتد، العهص واإلخالا: "نهأعلى ء فاولر النصو ابت أحدمرف ع

 1 :كما یليء فاولالح طمصف یرتع

 

.  في حیاتهم هاء لى شيء إباالنتمارد لفل اخو داینمور شع -  
.  في حیاتهم هاء لیة تجاه شيؤوبالمسرد لفور اشع -

 
 
 

راك یت، إمة ظلمنل اخن دالعاملیدى ا ل–سسي ؤلمء االولم اعیدتء وبنا–رات تنمیة مهار، لنصو ابد أمحمت حدم1
 39 .،38 ، ص ص 2005رة، لقاهر اللنش
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

.  ننسادى أي إالجتماعیة لت الحاجان احاجة م -  
.  یهمهء شيو نحرد لفایه دیبذي لج امادالنوالمحبة ص واإلخالا -  
.  نإلنسام ایهء إلنساني تجاه شيوك اللسلدة خاصیة سائ -

 

 :منهار كذنء فاولوم امفهرح في شم تسهن أن فة یمكرادمأو مكافئة ت كلماك هناول أن نقن أن یمكو

 

ء  النتماا -  
ص  إلخالا -  
لتفاني  ا -  
لتضحیة  ا -  
ب  لحا -  
زام  اللتا -  

، مةدخأو لمنتج راء لشاعملیة رار تكراء أو لشق لعمیزام االلتك الذ: " نهأعلى ء فاولر اتلوكب فیلیرف یع -
   1."راءلشوك افي سلرا تغییب یسبد قذي لق ایولتسود اجهوة طلمحیظروف الن امم غرلاعلى 

جة درمینا لوأقا دصارء لمون احالة ك:" بأنه زي إلنجلیورد اسكفوس إقامب حسء فاولرف ایع -
  2." ء فاولص واإلخالا
لمفضلة في امة دلخأو المنتج ك امتالراء أو الشذور لجق اعمیزام لتا: " بأنه ء فاول اOliverرف ع -

ن متبایوك سلدوث حب لتي تسبق ایولتسرات اتأثیولحالیة رات التأثین امم غرلاعلى ل لمستقبا
   3."لمحتم

ن معینة مف صناراء ألى شل إیمیل أو یفضذي لون ابزلو اه:" نه أعلى ء فاولن ایفرغل جیت فرع -
ل ألقاعلى ن تیرلمرر یتكراء لشأي أن الة ومنیة معقرة زلفتر یستموغباته رتلبي ت جهادر أو مصا

.4"  
 
 
 

 
1 

Philip kotler et autres , marketing management , opcit, p185. 
2

   445 .، ص 2009رة ،لقاهر، ابیة للنشرلعل النیاعة ومجمت، دار مادلخق ایوتسدئ مبار، بالمن یاأدر 
   118 . ، ص 2013ن،عمار، للنشء لصفا، دار ا-دةیدجت جیهاوتر وفكاأ-قیولتس، إدارة الالميم داود اقاسن غسا 3
   15 .، ص2001ض یارلن، العیبكاامكتبة ح ، بارألدة ایاون وزبزلب اكسن، طرق یفرغل جی 4
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

1ءاـــفولاة ــهمیأ:ثانیا 
 

 

ن بیوق لسافي واء قع للمنتج سوتمء فاولرض ایف: وق لسالمنتج في اقع وتموي یقء فاول ا1-
ن عیوزلمن األوق لساقعا في ولها تمد یة تجولقت افالعالمان، بائزلن اهاأذفي ت أو لمنتجاا
 .ئهاراشولبها طلى م إفعهدلها یم فائهت وولعالمااه ذهدون یرین بائزلون أن اكدری

 

ن فمء، فیاوألن ابائزلن امدة جیدة مة قاعظلمندى الن كاإذا : دد جن بائذب زیسمح بجء فاول ا2-
م ئدالل افاالستعماطرة، لمنتج فیه مخاراء اشون ما یكدخاصة عندد، جن بائذب زجدا جل لسها
ن عواء سن، لمحتملین ابائزللن سالة ضمار رلعالمة معینة یعتبن بائزلن اعة مومجمن طرف م

 .مةظلمنن اإلیجابیة عر األفكار انشق ین طرعد قصن عدوة، أو بالقد أي قصر غی
 

ن حسوج أمنتق الطبإس منافم قاإذا :الستجابة للمنافسة الة في ولسهت واقولایمنح ء فاول ا3-
ال راض في ولون ابزلن األ،لالستجابةت قولاسسة ؤیمنح للمء فیاوألن ابائزلن امدة قاعك فامتال

 .دةیدجت منتجاود جومنتبها حتى لون ال یكن أن یمكوال ألحل افي كد، یدلتجن اعث یبح

 

 ءاــفولــواع انأ:ي ـــلثانــب الطلما

 

 2 :هيء وفاولن امدة یدعواع نألى  إBasu 1994 ) و Dick )رشاأ

 

 :ء اـــفولـدم ا ع1-

 

في ون وبزلامعها ل لتي یتعامالعالمة أو اللمنتج ء فاد وجوال یف ولضعیط اتبارالن احالة مل یمث
 .دلجهل واللمادرا مج هرالباه ذهر تعتبون وبزلء افاومج رابت وسیاساع تبان إمدوى ال جوع لنذا اه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رة كذم، -رئزالجت اتصاالإسسة ؤم–سة حالة ن درابائزلء االء وه على بنارثري وأإلبتكاق ایولتسوة، اهوط زخل1
  58 . ، ص2013 -2014رداس ،موب، هرقوبد محماجامعة ر، ماجستیل لنی
جامعة ر لماجستیدة اشهال لنیرة كذم، مةظللمنل لعمیء االوعلى ل لتعامافع ت ودوابالعالقاق یولتسر اثظر،ألناد ا نهلة نها2
 43.،42، ص ص 2009ن،عما، لعلیات اسادراللط سوألرق الشا
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 :ــل لكسء ااــف و2-

 

س نفء قتنااعلى ردد یة عالیة للترارمع تك، سسةؤلمامع ف لضعیط اتبارالن الى حالة مر إیشی
ن عث للبحدة یدجود جهدل بدم لعول لخمل والكسن انابع مرار قب بسبدث یحب ألغلافي ولمنتج ا

زود مأو لمنتج ع ااطستاما إذا یمه ظتعن یمكء فاولن اموع لنذا اهویلة دبدة ویدجت مادخت أو منتجا
 .نلمنافسین انفسه عز مة تمییدلخا

 

 :ـن لكامء ااــفول ا3-

 

س نفراء على شردد یة منخفضة لترارمع تك، مةدلخأو ابالمنتج وى لقط اتبارالن احالة مل یمث
ل ه بدحرار ولقب اغبة صاحرعلى ء ه بناذتخام اال یترار لقب أن ابسبوع لنذا اهدث یحد قو لمنتج ا

أو یع وى بالتنظمة ال تحدلمقت امادلخرار، أو أن القذا ابه على هن یطلمحیل اقبن مرا تأثیك هناأن 
ن ألظرا قائمة نء فاولن اعلى موى ألى مستون إبزلذا اهل حتمالیة نقالحالة تبقى اه ذفي هد ویدلتجا

 .ون بزلالى إمة ال دلخأو المنتج الى ود إنقله تعت لباطمت

 

 :ــز لممیأو اي ـلعالء ااـفول ا4-

 

مة دلخأو المنتج دام ایة عالیة الستخرارمة مع تكدلخأو ابالمنتج وي لقط اتبارالن احالة مو ه
ن بائزلء االؤمیة فهدلخأو اإلنتاجیة ت اسساؤلمل الیه كإتسعى ذي لوب واغرلمو اهوع لنذا اهو
ف كیدة ولجیم ابهرتجان عن یرلآلخون لوما یقل خالن مة مدلخأو ایج للمنتج رولتایفة وظبون مویق

 .محتیاجاتهم واغباتهرتلبي ت أن اعطستت المنتجات أو امادلخاه ذهأن 
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 ءفاولواع ان أ(03:02)ل لشكاضح ویو

 

 ءفاولواع انأ :(02-03)ل شك

 
 

 ءفاو ءفاو

 لعا نكام

 ءفاو دمع

 للكسا ءفاولا
 
 

 

 ر،لماجستیل النیرة كذم، مةظللمنء لعمالء االوعلى ل لتعامافع ت ودوابالعالقاق یولتسر اثظر، ألناد انهلة نها: درلمصا
 

 43 . ، ص 2009ن ،عما،لعلیات اسادراللط سوألرق الشاجامعة 

 

 ءاــفـولء ااــبنت اــتیجیراستا: ــثلثالــب الطلما

 

 1 :ساسیة هيل أحرامس خمن یتضم

 

 :ــرفلتعاة ـحلر م1-

 

راءات باإلجم لقیاب الطتتومة زلالت التقنیار اختیان والمنافسین، ابائزلاعلى رف لتعن اتتضم
 :لتالیة ا

 

.  (سسة ؤلمن ابائن وزلمستهلكیاعة ومجمر یدتقم، حاجاتهم، قعاتهوت )ن بائزلاة ظجعة محفرام -  
ور وطرق محان، لمنافسین طرف امة مدلمقروض العاعة ومجمب كیرتوبیعة ط)لمنافسة اجعة رام -

  .  (ل التصاا
 .  (فیهارف لتصالة وسهدى مولمتاحة رة وافولمتت التقنیاا )ء فاولت اجعة تقنیارام -

 
 
 
 
 
 

 
ق ص جع سابرم، -رئزالجت اتصاالاسسة ؤم-سة حالةن درابائزلء االء وه على بنارثري وأالبتكاق ایولتسوط، اخلوة هز1

 62،63ص 
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

قة دها بودجهم علیهز كرستن یذلن ابائزلاعة ومجمد یدتحوها طسسة لمحیؤلماسة دا دراجم لمهن ام
خاصة روض عت وتقنیاق بیطتق ین طرع، نهاظرولتي ینتزة الممید ائوالفم امنحهن من حتى تتمك

 .مفائهء ولبنازة ممیو
 

 :ـــف لتكیاة ــحلر م2-

 

تها زاعلى میظ تیجیة لتحافراإلستداف األهاتها مع راخیاف سسة تكییؤلماعلى ب یج
لمتاحة ت التقنیادام استخب ایجث حیرة، مستقون ما تكدرا في بیئة ناش نها تعیوخاصة ك، لتنافسیةا
قیمة ق خلم تن موها دتقلیون لمنافسایع طال یستزة ممیروض عم یدتقك لذمع ولجمیع دى افة لرولمعوا

 .نبائزلظور امنن مء فاولرر اتبزة ممیوخاصة 

 

 :زاــالمتیاح ــة منـحلر م3-

 

ون بزلء،افاولء المتعلقة ببنااة طألنشف امختلذ فیها تنفیم یتث حیء، فاولء ابنال حرامم هر أتعتب
رى ال یك لذل، لعالمةأو المنتج س انفراء صلته لشوامن مدة فائومنفعة ك هنارى أن في ألنه یویبقى 

زات متیاون ابزلء ااطلمنافع بإعاه ذهم یظساسا في تعأها ل دوریتمثء فاولء اة بناطفأنشر ، حاجة للتغیی
 .لعالمةأو المنتج ك الون ذال یستهلكن یذلرون اآلخاال یملكها زة میأو قیمة أي 

 

 :ة ــبـقرالماة ــحلر م4-

 

ء تیجیة بناراستن إمدف له، المستعملةت التقنیاافعالیة دى من مد لتأكاحلة رلماه ذهن تتضم
ذا صالبة هوة وقدى من مد لتأكب ایجك لذل، سسةؤلمون وابزلن ابیل ألجل ایط طوبء رابناو هء فاولا
على د لعائس احلة تسمح بقیارلماه ذفهرة مالیة معتبوارد مب لطتتء فاولاتیجیة راستأن إكما ط برالا
 .تیجیةراإلستن امر الستثماا

 

 :ــریطولتاة ــحلر م5-

 

لمالیة ایة ردودلموابحیة رلب اجانن تقییمها مء وفاولء اتیجیة بناراستإقبة رامد عنف قولتب اال یج
لتنافسیة زة احقیقي للمیم عدتیجیة حتى تبقى بمثابة راإلستاه ذهر یطوحلة ترلماه ذفي هب یجث حی
 دیدئمة للتجدابحاجة ون بزلن ایا حالیا ألرورصبح ضر أیطولتذا اه، سسةؤلماكتسبتها التي ا
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

في ر لتفكیأن اال ء، إفیاون وأوضم رانهرون أهظین بائزلدة واجیون تكور ألمم أن اغریع فولتنوا
 .دملتقافي رار یا لالستمروریبقى ضر لتغیید وایدلتجا

 

 ةـیراـلتجاة ـالمـللعـون بزلء ااــفو: ــثلثالــث المبحا

 

ن ألق،یولتسف اتكالیض لتي تسمح بتخفیل اموالعن ایة عامال مرلتجااللعالمة ء فاولر ایعتب
قباال إیلة دلبروض العاتتلقى در أن كما یند ، یدجون بب زكسن تكلفة مل قر وأیسون أبزلاعلى ظ لحفاا

 1.یة معینة رتجات لعالماء فاولن دوي ام

 

 ةـیرلتجااة ـللعالمء اـفولـف ایرتع: ول أل ـب الطلما

 

للعالمة ون بزلء افاوجة دربل ما یتمثو ه: " نه أیة على رلتجااللعالمة ء فاولري البكر اثامرف ع
ه ذهن عث بالتالي فإنه یسعى للبحوئها راشأو معها ل لتعاماعلى د عتاالتي والسلعة التي تحملها ایة رلتجاا
تیة ذالاحاجته وكیته ومع سلق فوابالنسبة له حالة خاصة تتل ألنها تمث، یقيوقع تسومن مر كثألعالمة في ا

 2."معهال لتي یتعامالعالمة ل ذات التي تحمالسلعة ك التلل یدبء أي قتناافي ب غرال ید قو

 

فقا وه دیدتحم یتث حیدة، معقرة اهو ظه، یةرلتجااللعالمة ء فاولا: "رون خ وآEd Peelenرف ع

3."لألفضاهي رة لمختاایة رلتجاالعالمة ن ابأد العتقاوالقناعة اعلى ءا بناررة لمتكراء الشوك السل
 

 

ر غی)زة لمتحیاكیة ولسلاالستجابة ا:"نها أللعالمة على ء فاول اkyner وJacobyرف یع
في وذة مأخت عالمادة عدة أو حوابق تتعلرار، لقذ امتخن طرف من، مزلر اعنها عبر لمعبا (ئیةوالعشا

 4."ملتقییك الذكرار ولقذ اعة تبعا لعملیة نفسیة التخاومجم

 
 
 
 
 
 

 

 171  .،ص 2008روت،بی، یعوزلتروالنشت واسادرالجامعیة للاسسة ؤلمد امجق ، یولتسو، اقین یركات 1

 111.،ص2006ن،عما، بیةربعة عر،طلعلمیة للنشزوري الیا، دار ا- رةمعاصم مفاهیس وسأ-قیولتسري، البكر اثام 2
3
Ed peelen et autres, gestion de la relation client ,Pearson éducation France,édition 

3,paris,2009,p 347.  
بعة ثانیة ر،طئزالج،الجامعیةت اعاوبطلموان ای، دلنفسیةر التأثیل امواعك لمستهلوك اسل،عیسىن  عنابي ب4
 107 .ص 2010،
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

ها رفوتب جوالروط الشن اعة مومجمل في شكر هظللعالمة یء فاولأن ایتضح ف یرلتعذا اهن م
 :هي ومعا

 

 .بهاؤ لتنبب ایصعد ئیة قواعشر غیرةاهظللعالمة ء فاول إن ا1-
 

نیة ل أو لتفضیاعلى د بالتأكیط للعالمة فقء فاولدد ایحن أن فال یمك: نمعیوك نتیجة لسلو ه و2-
 .للعالمةراء شوك بسلك لذیتبع ب أن یجل براء، لشا

 

س یة في نفرارالستمرط اللعالمة یشتء فاولك أن الذنعني بو: نمزلر اعنه عبر لمعب وا3-
 .(ن مزلر اعبن مختلفتین تیرفي فتل ألقاعلى دث یحب ان یج )ئیة رالشالعملیة ا

 

حتى ل أو لمستعما:- ون نیكرط أال یشترار لقذ امتخأن یعني ذا هو: رارقذ تخادة احوة طسوا ب4-
 .(رة ألسأو اكالعائلة  )ص ألشخان اعة مومجمون یكن أن لكرد وف- أو لسلعة ري امشت

 

ذا هد كؤیت و لعالمان اعة مومجمن مت عالمادة عدة أو حوالء نتقاب الطللعالمة یتء فاول إن ا5-
وم یقأي  )عالئقي و (ددلمتعء افاولأي ا )ب نوالجددة امتعرة اهو ظللعالمة هء فاولأن اعلى رط لشا
 .(ض فرلد أو الحیاول، القبب امثال حست لمنتجان الفئة خاصة مت لعالمام ایظبتنرد لفا

 

م لتقییرار والقذ اتخاالة لعملیتي و داللعالمة هء فاولك أن الذنعني بو: نفسیة ت نتیجة لعملیال  یمث6-
د بعومعینة ر فقا لمعاییوتقییمها م یتم ث، نفسیات لعالماف امختلم یقیذي لراء الشرار اقس یعكو فه
 .حسنهاء أنتقام ایتك لذ

 

 ةــیرلتجااة ـللعالمء اـفولت ااــیومست: ي ــلثانــب الطلما

 

 1 :لى ما یليت إللعالماء فاولت ایاومستم تقسین یمك

 

للعالمة  وي لقء افاولا -  
للعالمة  ط سولمتء افاولا -  
.  للعالمةف لضعیء افاولا -

 
 
 
 
 
 
 

 

 143-145.، ص ص جع رلمس ا نف1
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 :ــوي لقء ااــفول ا1-

 

دون عالمة معینة راء على شون بزلم ایصمث حیء، فاولالمثالیة لعملیة اغایة ل ما یمثذا هو
علیه ظ لحفاوالیه ول إصولت اسساؤلمن امر لكثیاتسعى ء فاولذا الهولمتاحة ت العالمان اها مرغی

م أن لمهواسة ت ودراقد وولى جهج إلكنه یحتان ولمنافسین امر لكثیوم اهجن لكي تحمي نفسها م
ر ختیاالى ل إصولتدف العالمة بهاتجاه ون بزللوي لقء افاولب اسباأعلى ق یولتسل اجرف ریتع

 .كلذلتي تشجع على رات المثیا

 

 أن Kyner وJacobyرى فمثال یدات، النتقان امم یسلم للعالمة لوي لقء افاولك أن اال شو
لى نتائج ك إلر ذیجن ولباحثیب احسدا مختلفا جون یكن أن لعالمة یمكس انفراء لتتابع في شوم امفه

ء فادى ومن عر یعبن أن  یمك" AABAACAADAAE "راء شر فمثال تتابع الثني عش، متناقضة
ن إذا لكولعالمة س النفر ألكبراء الشاعلى ز تكریذي لوم المفهانا على دعتم إذا ا"A"للعالمة ون بزلا
لعالمة فإنه س ائیة متتالیة لنفراشت بعة عملیاأو أرثالثة ل ألقاعلى رط یشتذي لوم المفهالى إجعنا ر

 .فيوبأنه ون بزلاعلى م لحكن اال یمك

 

 :ة ـالمـللعــط سـولمتء ااـفول ا2-

 

د قر وكثن أو أعالمتین بیراء لشم ایقسون بزلد أن اما نجدعنء فاولن اموع لنذا اهدث یح
 :منها ما یلي ب وسبادة ألعون بزلء افاوفي ول لتحدث ایح

 

.  یهدلمفضلة لالعالمة د انفا -  
ه ءفار ویتغید بالتالي قوالستجابة الى إبه ؤدي مما یون بزلاعلى ط ضغررة لمتكت اإلعالنال اتشكد ق -

.  قلساباها في راءعلى شود لتي تعاللعالمة   
.  تشبع حاجاتهزات ممیص وبخصائز تمتادة یدعالمة جور هظ -  
.  دلعائامع ب تتناسد قدة یدلى عالمة جول إلتحاتكلفة ون ما تكدعن -  

 : ة ــللعالمــف لضعیء ااــفول ا3-
 

ل عالمة معینة في كراء بشون بزلوم اما ال یقدعن، (ءفاولدم اع)ف أو لضعیء افاولر اهظی
 :ل مثب سبادة ألى عك إلذجع رید قرة وم
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

.  یجیةرولتت التخفیضات اقاأوفي راء لشا -  
.  تلعالماس النفون بزلن ایبة مرلقالبیع اة طنقرض ع -  
یه دلد لوحتى ال یتت لعالمار افي تغییب غرغالبا ما یون بزلد أن انجث بحیر بیعي للتغییطلل المیا -

.  تجاههال لملن اموع ن  
ض نخفاالى ؤدي إشة مما یومغشرة أو ضاواد فیها من لعالمة بأس انفن عدة یدجت ماومعلر هظتد ق -

.  تجاههاء فاولا
 

 فع منهرلت الیاوآللعالمة ء فاولض انخفاب ااـسبأ: ـثلثالب الطلما

 

   1یة رلتجااللعالمة ء فاولض انخفاب ااـسبأ: ال أو -
رة سلعة لفتدم ستخذا افإر، لتغییب ایحب لغالافي ون بزلن األرر لمتكراء الشانتیجة  :ل لمل ا1-

ن إلنساوأن اخاصة ، تجاههال لملن اموع یه ندلد لویتد قرة یها بكثریشتن كاویلة طو منیةز
  . رلتغییالى إبیعته میاال طب
 رةضاأو نة رطمسواد فیه مأن  :دیدلجالمنتج ن اعأو لمنتج س انفن عدة یدجت ماومعلود ج و2-

ول یتحول وألالمنتج اتجاه ء فاولض انخفاالى ؤدي إمما ی، صحیال فضد أیدلجالمنتج وأن امثال 
  . دیدلجالمنتج الى إ
 ثبالبحوم یقب لغالاففي ، لسلعةدام استخن امع إلشبااجة درلى ون إبزلل اما یصدفعن :ع إلشبا ا3-

  . یضا ل ألملرار والتكانتیجة ون یكد قذا هوه رعلى تغییل لعمل واألفضل ایدلبد ایجاإال ومحا
 دفقون، بزلاا على طسلعة معینة ضغن عت إلعالنااه ذهل مثل تشكد فق :ررة لمتكت اإلعالنا ا4-

د بالتالي قدة ویدلجالسلعة ن اعرر لمتكن اإلعالذا الهب نه یستجیت ألحاالن افي حالة مر یشع
ت ماومعلن لیه مدم إنتیجة ما یقدة یدلجامة دلخأو المنتج رب الیجق لساباه للمنتج ءفاض وینخف
  . نإلعالذا افي هدة یدلجالسلعة ن اعررة متك

 وه نحءفال ولى تقلیون إبزفع بالدید ق: لمنافسةالسلع واد واللمر ألسعاض انخفار إن السع ا5-
 . لمنخفضةر األسعاذات السلع واد وایتجه للمولحالیة السلعة ا

 
 
 
 
 

 140.،139 ، ص ص 2011ن،عمار،للنشران هزل، دار ا- لمتكامل خدم-كلمستهلوك اسلد،لساعد اشار وریدلغد احم.د1
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 هــع منــفرلت الیاآ:ثانیا 

 

اعة طباستدة طرق عك هناول أن لقن امد فالب، للعالمةء فاولن افع مرلابكیفیة ق فیما یتعل
 1 :هيء وفاولن افع مرلل اجن أمها مدتستخأن سسة ؤلما

 یقهاویة تسدافي بض منخفر بسعطرح تت لمنتجاظ أن ایالحب لغالاففي  :یجي درمالتداالستخ ا1-
ح نجاد عندة ویدلجالسلعة ابة ربتجوم حتى یقون بزلذب اجض لمنخفر السعذا اهن لغایة مون ایكو
ذا یه هدلون یتكولسلعة س النفراء لشت اعملیاد فیعی، للعالمةء فاولن اموع یه ندلد لوبة یترلتجاه ذه
 .یةرلتجاالعالمة أو اللسلعة ل لكامء افاولالى إه ودیقذي لاالستهالكي ط النما

 

نفسه ن إلعالرار اتكق ین طرعم للعالمة یتء فاولن افع مرلافي ن إلعالإن دور ا :ن ال ــإلع ا2-
ه ذهن لقناعة بأن اجة مدرلى ون إبزلل اصوتد قررة لمتكت افاإلعالنان، إلعالل اسائو في

 .لخاصةت اشباعا للحاجاإها ركثت وألعالمال افضأعنها هي ن إلعالم التي یتالعالمة ا
 

 ءفاولن افع مرلافي دور لتي لها واالجتماعیة ت اما تسمى بالجماعاأو  :ل لعمت اعاو مجم3-
معها ل یتعامأو لیها إجماعة ینتمي ل أو أي لعماجماعة ون أن بزلد اجث، إذا وللعالمة بحی

س نفدام ستخالى إتلقائیا ل نه یمید أنجوعلیه ر ثؤیذا عالمة فهأو سلعة معینة دام باستخون مویق
نتیجة لقناعته س لیون یكد قذا هدة ویدلجالعالمة اه ذلسلعي لهء افاولایه دلون یتكد قولعالمة ا
 .لعالمةأو السلعة اه ذهون مدیستخن یذلراد األفدد اعرة نتیجة كثل ب، لشخصیة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 276ق ، ص جع سابرمون ، بزلت اعالقادي ، إدارة لعبام اهاشوائي طلف اسوی1
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 ون بزلء افاووضا ر لثانيل الفصا

 

 :ــل لفصاة ــخالص

 

ع باالقتناور شعن عرة عباو یة هرلتجاالعالمة ن اضا عرلن ایتضح بأل لفصذا اهل خالن م
رف لتصل اخالن مر هظیث حی، ها وزتجاأو قعاته وابقها مع تطتولسلعة اما داستخد ابعدة لسعاوا
ت جادرعلى ر أیعتبذي لواه لها ءفاد ولوما یذا مه للعالمة هداستخواه راءشد بعون بزلن امدر لصاا
یمها دعلى تقدة جاهت سساؤلمل التي تعم،اللعالمةراء لشاعملیة رار لى تكإفع به دیذي لو اهوضا رلا

 .لمنافسةت العالمان اها مرغین ها عزتمییون وما یكل بأفض
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 :دتمهی

 

في ء فاولوایة رلتجاالعالمة اعلى ز كیرلتالنا فیه وحاذي لظري والنب الجانالى طرق إلتد ابع
ن یأبیقي طلتب الجانالى زء إلجذا افي هطرق سنتك لذل، لهماولمختلفة حم المفاهیذا اكظري ولناهما دبع

لى ل إلفصذا اقسمنا هث  حیOoredooسسة ؤسة مل دراخالن قع موالاعلى وء لضط اتسلیول سنحا
 :كالتالي ن مبحثی

 

 .دوایأورسسة ؤمم یدتق:  ولألث المبحا

 

 .نالستبیاانتائج ل تحلیرض وع: لثاني ث المبحا
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 Ooredoo.سسة ؤمم یدتق: ول ألث المبحا
 

نیة طلوالشركة امن مجموعة ع ي فرل وھلنقاابالھاتف ت التصاالالمؤسسة ري لتجااالسم او وا ھیدأور

لثالثة في المرتبة احیث تحتل ت التصاالل ائر في مجاالجزاي مؤسسة تعمل في وھلكویتیة ت الالتصاال

 .للنقاالھاتف ق اسو
 

سسة ؤمف یرتع: ول ألب الطلما

Ooredoo -11:ة ــسسؤلمـن اة عــ لمح 

 

 لنقالةف اتوالله (لفعلي ایخ رلتاث احین م) ثلثالل المشغاهي ، فة سابقا بنجمةرولمعدوا ایأور

 دعلى عقت حصلل، لنقاف الهاتق ایطر نعورة لمصل اسائرلت وانرالنتامة دخت خلر أدئزالجافي 
 

ر الون دو ملی421بمناقصة بقیمةوز لفل اخالن مر، ئزابالجل لنقاف الثالثة للهاتاخصة رلل استغالا
ت نیة لالتصاالوطلایتیة ولكامة ظلمنل اقبن مر ئزالجافي ل لعمد امة قیظلمناه ذهت ضعث وحی، یكيرمأ

 . سنة15دة لمد عقب جو بمUnited Gulf Bankن مل یوبتم

 

یكي على رمر أالر دو ملیا1ب قیمته ري ستثماانامج رها على بطیة نشادافي بدوا یدت أورعتمد اقو
 .ددةلمتعط اسائولاجیا ولوتكنل في مجاد لقائت اصبحر أالستثماذا اهل خالن موات سنث ثالدى م

 

 :ة ـــنجمـــور هظ

 

ول ألددة المتعط اسائولل امشغو ه و2003م عار  سبتمب2یة في رئزالجت انیة لالتصاالوطلرت اهظ -
.  للنقاف الهاتت امادنیة لخوطلامة دلخص اخیرعلى تل حصذي لر وائزالجافي   

ل كطت غث حی، یة نجمةرلتجاایة عالمتها رئزالجت انیة لالتصاالوطلت الق، أط2004 أوت 25 -
   2005.م في نهایة عار ئزالجا
نیة وطلك لمالاهي  وKip Co( Koweit Project Compagni)عة ومجم، 2007رس ما -

ت مادلخزود مر كبرة أألخیاه ذهر لتي تعتب ا(Qtel)طر قت تصاالافي صفقة مع ت خلت دلالتصاال
.  طرقت لدوفي ت التصاالا  
دوا یأورلتصبح " لخ إ..نها ول، یتهاوه" عالمتها ر  بتغیی(Qtel)عة ومجمت  قام2013ري  فیف25 -

.  عةولمجمل ایجیا على كدرتق بر طلتغییذا اه
 

1
Abdelouhab guerrouahen et fodil brahmi , essai d’analyse de la politique de recrutement-

étude de cas ooredoo Algérie, mémoire de master, école des hautes études commerciales, 
Alger, 2014,p69-71. 
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.  دوایأورها دورنجمة بت صبح أ2013ر فمبو ن21 -  
   La 3eme Génération.ل لنقاف اشبكتها للهاتدوا یت أورلق، أط2013ر یسمب د13 -

ل لعمیامة دفي خدوا یأورقع والافي ، لمتنقلةت الالتصاالد یدجم عالري ئزالجدم اللمستخدم تقدوا یأور
 على د باالعتمال سارإلاعالیة في ودة یضا جن ألكرة ومبتكت مادخت ومنتجاط فقس لیري، ئزالجا

 

ر سیاسة تسعیر ولمعاییاعلى ألى دا إستنان ابائزلامة دلى خإباإلضافة ت لتقنیادث احن أمدات لمعا
 .تنافسیة للغایة

 

 Ooredoo :ــم قیــف  مختل2-
 

   .دوایأورها دلتي تجسالیة ؤولمسن وایرآلخرام احت، الثقةم، اعدلاعلى ول للحص :عایة رلا -
   .یةرئزالجالجالیة امج دعلى ل لعموانیة وتعاروح بل للعمدوا یزام أورلتا:ط برالا -
  .تحقیقهدوا یأورمح طتذي لدم التقل اجن أم :دي لتحا -

 

 دوایل أوریة رلبصایة ولهطور ا ت( 03-04) :م قل رشك

 

 لحالير الشعاا 2013لى  إ2010ن مر لشعاا 2009لى  إ2004ن مر لشعاا

   

Source:Abdelouhab Guerrouahenet Fodil Brahmi , essai d’analyse de la 

politique de recrutement –étude de cas Ooredoo Algérie , mémoire de master, 

école des hautes études commerciales , Alger, 2014 , p70 
 

 :ة ـــیطلتغا4 –

 

 شبكة EDGE وGPRیةطتغو1800 /900رددات لتل اخالن  مGSMیة طتغدم تستخدوا یأور
 .ننیة للسكاوطلطرق الز واكرالمن ا م95%ن مر كثت وأالیام وصواعن  م99%ي طتغدوا یأور

 

 :Sponsoringة ــعایرلا5 –

 

 .وات سن4دة لمدم لقرة الكري ئزالجد االتحاامع د عقء نجمة بإمضات قام ، 2009رس  ما10
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هي دم ولقرة الكري ئزالجاني وطلق ایرلفوایة رئزالجدم القرة اكد سمیة إلتحارلاعیة رالاهي دو یأور/نجمة
 .ليوالتاعلى وادي  ن9ل عیة رایضا أ

 

 Ooredoo.ة ــسسؤمــف ائوظ: يــلثانـب الطلما

 

 1 :فیما یليت یاریدلمظم امعم مهاف و ائل وظتتمث

 

 : ئیسیة فيرلامهامها ل تتمث: ة ــلعاماة ــیریدلماة ــیف وظ1-
 

.  رئزالجافي دوا یأورعة ومجمداف هن أضما -  
   L’ESG  (Exécutive Steering Group ).ل مثت الجتماعارأس ات -
.  دارةإلس افي مجلدوا یوربأف یرلتعا -  
.  تیجيراالستاجیه ولتر افیوتل خالن م، یةرلتجات العملیااجمیع إدارة  -  
.  ركبود أعلى عقوض لتفاا -  

 یسمحز، جتماعي مهني محفر اان إطفیوظللمم یدمهمتها في تقل تتمثو: ة ــیرلبشــوارد الم إدارة ا2-
ذا ه. یةرلبشوارد المر اتسییدارة ولمتعلقة بإب انوالجایة جمیع طلتغوظف، مل كرات مهار یطوبت
:  و هم هص، دور شخ40ن مر كثن أمون یتكق یرلفا

.  یةرلبشوارد المإدارة اسیاسة ر یطوت -  
.  فیوظلتت اتیجیاراستر ایطوت -  
.  بیدرلتص اخصائف یرتعد ویدتح -  
.  نللعاملیز فوالحامج رابر یطوتة ولمكافأاسیاسة رح ش -  
.  سسةؤلمل اخل دالعمون اقانذ نفان إعؤول لمسا -

 

ل كدة مساعروع فدة عن مون یة تتكریدلم، ایةرلبشوارد المط إدارة ابرلتي تب انوالجل افة كرمعل قب
 .نمعیل في مجاص متخص

 

 ولحلل لتكامد كقائر ئزالجدوا ایوربأف یرلتعامهمتها في ل تتمث: ة ــیذلتنفیل ااـألعماة ــیف وظ3-
 :لتالیة ائیسیة رلاة طألنشل اخالن سسة مؤلما

 
 

 
1

  75 ،71، ص ص جع رلمس ا نف
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.  نبائزلت احتیاجااتكییفها مع رة ویقة مبتكطركة برلشافي ت مادلخت والمنتجار ایطوت -  
.  كةرلشالبیع في وض والتفاف واالستكشاافي ص مخت، ینامیكيري دتجاق یرمع فراك الشتا -  
.  ن بائزللء فاولامج رابر یطوت -  

   :لىم إتنقس: ع ــیوزلتإدارة اة ــیف وظ4-
دف كما یهوق لسل اخر، دائزالجدوا ایأورمنتج ر فوتن ضماو فها هده: ر مباشر لغیایع وزلتم اقس -

.  ون عوزلمم اهن یدمعتمء كارمع شر ئزلجدوا ایط أوربرلى إ  
د باالعتمات، مبیعاق یرفل خالن م، لبیعط اعلى نقاء فاولق اتحقیو فه هده: ر لمباشایع وزلتم اقس -

.  مةزلالل اسائولاعلى 
 

 .تجهاوالافي روض معو ماهب لى جانت إلمنتجاابیع ون یضمنون لبائعا

 

 دافهق أتحقیر وئزالجدوا ایم أورعلى عالن بائزلف ایرمهمتها في تعل تتمث: ت لمبیعاإدارة ایفة  وظ5-
لمصممة روض العذ اتنفیم وتصمیو فها هده". لتنافسیة درة الق، ایةرؤلر، افولترب، القا" لبیع ا

 )ل لنقالة مثف اتوالهامع مصنعي ت كاراشء بنال خالن موق، لست احتیاجاواقع واخصیصا ل
Nokia ( – Samsungیحة ر ش+ف  هات. 

 

 نكة مرلمالیة للشد واالقتصااجیه سیاسة ومهمتها في تل تتمث:لمحاسبة و المالیة إدارة ایفة  وظ6-
 :هي ط لنشات ااعاطقوبحیة رلم ایظتعل خال

 

.  نیةزالمیر واالستثماوافع دلت احسابا: لمحاسبة ا -  
.  لخا... ل یولتمایة دلنقت افقادلتن امدة الستفاك والبنل اهیكء نشاإ: د لنقا -  
.  راءلشا -

 

 Global ) GSM لشبكةودة اصیانة جء و بناط، یطمهمتها في تخل تتمث: ا ــجیولولتكنإدارة اة ــیف وظ7-

( SystèmeFor Mobile Communicationجیا ولوتكنول حظم لناسة دهنر وئزالجدوا ایور أل
 .رةلمبتكت اماولمعلا

 

 مهمتهال تتمثر ئزالجدوا ایوریة ألرلتجااة طلمنبع لألنشو اهق، یولتسإدارة ا: ــق یولتسإدارة اة ــیف وظ8-
ر فیوتل خالن موق لساتیجي في راالستوي والقاقع ولتمل اخالن م، لعالمةح انجان في ضما

 .نبائزبة للذاجت ماوخصروض وعرة ومبتكت منتجا
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 –لالستقباب امكت : هيرة وكبیم قساث أثالن مون بزلامة دخون تتكو: ــون بزلاة ــمدخإدارة ة ـیف وظ9-
و هدارة إلامع رة مباشط تبریذي لوابع رالم القسك الذكو (م عدلا )ل لعمق ایر ف–لخلفي ب المكتا
 .ودةلجق ایرف

 

 لعامةو هو 333لالتصاز اكرم : هيت وكیاناث لى ثالم إینقسك لذكو هو: ل اــالستقبــب امكت -
.  لبیعط ا لنقا888،كةرلشن ابائز ل330س، لناا  
   .رتیوالفوالفنیة وي ابالشكام یهتدارة إلق ایرفو شفة ود، أرلعقدارة ابإم یهت: ي ــلخلفـب المكتا -
ذا هط،یطلتخق ایرفت والتصاالب وایدرلتق ایرفم واظلنق ایرفن مب كرم : (م عدلا )ل لعمق ایرف -

.  نبائزلامة دفي خن لعاملیامنیة لجمیع زلداول الجت واماولمعلظم انر فیوتن بضمام یهتق یرلفا
 

1دوایأورسسة ؤمداف هم و أمها: ثلثالب الطلما
 

 

 یة لهارئزالجت انیة لالتصاالوطلود، المنشل المستقبافي م لتهف دوصویة لرؤلدم ایستخو :یة رؤل ا1-
في م لعالا في 20م قل رلمشغون ایكو أن هدوا ویأورعة ولشاملة لمجمایة رؤلاهي ، 20/20یة رؤ
 :ألساسیة فياة طألنشل اتتمثث حیم ، مهادم لها عت نیة لالتصاالوطل ، ا2020م عا

 

 :م اــلمه ا2-

 

لسمعي ت اماولمعلت والبیانا، ابةولمكتاتیة ولصل اسائرلدل اتبال ولنقت التصاالت امادخر فیوت -
.  ري لبصا

 
یة رعالمة تجاءة ولكفان اجة عالیة م، دریةرلبشوارد المس اساأعلى ن، بائزللدة یربة فرتجر فیوت -

.  رئزالجر اعبر بتكار األكثءة واكفار ألكثالمتنقلة ت االتصاالت امادخدم تق، یةوق
 

.  تلشبكاامع مشغلي ط برالتلوٕادارة اتشغیر ویطوت -
 

 :ــدافأله ا3-

 

 :لىدف إهي تهوبحتة ح باق أرتحقیدف ة بهطألنشف ایة بمختلرئزالجت انیة لالتصاالوطلوم اتق
 

 .نكیرلمشتن امن ممكدد عر كبأعلى ول لحصا-  

 
 

 
1

  77،صجع رلمس ا نف
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.  نبائزللودة جدة ذات یربة فرتجن ضما -  
.  رئزالجل افي كامت كارلشن واماتمتاحة للسكادلخل اجع -  
.  بهوالمل افضر أیطوتذب وج -  
.  وق لست احتیاجاالتي تلبي والیها ول إصولاسهلة دام والستخاسهلة ول حلر فیوت -  
.  لألعماافي جمیع ز لتمیق اتحقی -  
.  دةلقیار ایطوتوصیانة  -  
.  قیةوعلى حصة سول لحصا -  
.  بائنهاء زفاولراءات إلجء انشاإ -

 

 نالستبیاانتائج ل تحلیـرض وع: يــلثانـث المبحا

 

ث لباحن اعزل في معون لتي تكالیة وألت البیانااسیلة لجمع و ولمختلفة هابأشكاله ن الستبیاا
فة رمعن وبیولمستجن امرب للتقث لباحل اقبن جها مراخوإ ها دادعم إألسئلة یتن اعة مومجمن عرة عباو هو
 .مئهأرا

 

 ةــسدراي للــلمنهجر ااطــإلا: ول ألــب الطلما

 

ر تغی، لعالمةر اتتغیل أن قب )لستة د األبعااعلى دا عتماوالتي قمنا بها ایة ظرلناسة درالل اخالن م
 :لتاليوذج النمراح اقمنا باقت (ء فاول، اضارل، العالمةر اتغییر ث، أOoredooیة رلتجاالعالمة ، العالمةا

 

 سةدراللرح لمقتوذج النم ا( 03-05) :م قل رشك
 

ر تتغیل أن قب

 لعالمةا

 

 لعالمةر اتغی
 

  ءفاول  اضا  رلا
یة رلتجاالعالمة ا

ooredoo 
 

ر تغییر ثأ

 لعالمةا

 

 . سةدرالت اضیارعلى فدا عتمااالب طلداد اعن إم :در لمصا
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 ءفاولوابعة رألد األبعان اعالقة بیك عاله فإنه هنال ألشكافي ن مبیو كما ه

 

 ةــسدرالاة ـعینوع ـمجتم: ال أو

 

 قمنا Ooredooسسة ؤمع من لمتعاملین وابائزلم اهولمجتمع راد افن أسة مدرالامجتمع ون یتك
 . منها50جعنا رستواستبانه ا59یع وزتم تث ئي حیواعشل سة بشكدرالاعینة ر باختیا

 

 تاــمولمعلاع ـجمأداة : اـیـثان

 

ل خالن  مOoredooسسة ؤمع مون یتعاملن یذلن ابائزلع أراء االطستبانه الستم اقمنا بتصمی
فیة رایمغدلص الخصائن اتضمول ألزء الجن ائیزجن مون یتكذي لن واالستبیاق این طرعء الستقصاا

 .دبعا أ6عة على وزمرة  عبا31على ل شتمالثاني زء الجاما ، أسةدرالالعینة 

 

 لعالمةر اتتغیل أن قب: ول ألد البعا

 

 Ooredoo .لى إلعالمة نجمة ر اتتغیل أن ضح قبو ی04لى  إ01ن مرات لعباد البعذا اهن یتضم

 

 لعالمةر اتغی: لثاني د البعا

 

 Ooredoo .لى إنجمة ن لعالمة مر اضح تغیو ی10لى  إ05ن مرات لعباد البعذا اهن یتضم

 

 Ooredooیةرلتجاالعالمة ا: ث لثالد البعا

 

 Ooredoo.لعالمة اضح و ی15لى  إ11ن مرات لعباد البعذا اهن یتضم

 

 لعالمةر اتغییر ثأ: بع رالد البعا
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 .و الستبیال اتحلی: لثاني ب الطلما

 

ت ماولمتعلقة بالمعلاألسئلة اقبال ول سة نتنادرالوع اضولمتعلقة بماألسئلة الى رض إلتعل اقب
  .(فیة رایمغدلص الخصائا )لشخصیة ا

 الخصائص الديمغرافية :أوال

اشتملت عٌنة الدراسة على الخصائص الدٌمغرافٌة فمد تضمن االستبٌان مجموعة من 

 . الدخل – المهنة – المستوى التعلٌمً – السن –الجنس : المتغٌرات 

 : توزٌع أفراد العٌنة حسب السن– 1

 :توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس (02-03)الجدول رلم 

 النسبة املئوية  التكرارات اجلنس 
 % 46 23 ذكر

 % 54 27 أنثى

 % 100 50 اجملموع
 من إعداد الطالب: المصدر

 ما 23 نالحظ أن نسبة أفراد العٌنة من الذكور تمل عن نسبة االناث حٌث تمدر االولى ب 

 . من افراد العٌنة % 54 و تمثل الثانٌة ب %  46ٌعادل 

 توزٌع توزٌع افراد العٌنة حسب السن - 2

 توزٌع افراد العٌنة حسب السن : (03-03)الجدول رلم 

 النسب املئوية التكرارات السن
 % 04 02 20اقل من 

20 - 30 30 60 % 
31-40 10 02 % 
41-50 05 10 % 

 % 06 03 50أكربمن 
 % 100 50 اجملموع
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 من إعداد الطالب: المصدر

 

نالحظ من خالل هذا الجدول أن مختلف الفئات العمرٌة ٌستخدمون شركة أورٌدو و نالحظ 

 ثم % 60تمثل أعلى نسبة من أفراد العٌنة و تمدر ب  (30-20)بوضوح أن الفئة العمرٌة من 

( 50-41)ثم تاتً بعدها الفئة العمرٌة من .%  20بنسبة  (40-31)تلٌها الفئة العمرٌة من 

( 20الل من ) و اخٌرا الفئة % 06بنسبة  (50أكبر من ) ثم تلٌها الفئة العمرٌة % 10بنسبة 

سنة و هً  (30-20)نالحظ هنا ان اغلبٌة افراد العٌنة تتراوح اعمارهم ما بٌن .% 04بنسبة 

الفئة الشابة و ذلن راجع الى توزٌع االستمارة على فئة الشباب اكثر الن الفئة الشابة هً 

 .االكثر استعمالل لخدمات الهاتف النمال

  توزٌع افراد العٌنة حسب المستوى التعلٌمً– 3

 توزٌع افراد العٌنة حسب المستوى التعلٌمً: (04-03)جدول رلم 

 النسبة املئوية التكرارات املستوى التعليمي
 % 16 08 متوسط فما دون

 % 24 12 اثنوي
 % 40 20 جامعي قبل التدرج
 % 20 10 جامعي بعد التدرج

 % 100 50 اجملموع
 من إعداد الطالب: المصدر

نالحظ من خالل ما تم عرضه فً الجدول ان هنان تنوع فً المستوى التعلٌمً لمستخدمً 

و هو ما 59 % 40شرٌحة اورٌدو فنالحظ ان نسبة الجامعٌٌن لبل التدرج هً اكبر نسبة 

 فردا ثم تاتً رتبة جامعً 12 ممابل % 24 فردا ثم تلٌها نسبة الثانوي حٌث تمثل 20ٌمثل 

 ما % 16 افراد و اخٌرا نسبة دون متوسط فما فوق ب 10 ٌمابلها % 20بعد التدرج بنسبة 

 . افراد8تمابل 

  توزٌع افراد العٌنة حسب المهنة– 4

 توزٌع افراد العٌنة حسب المهنة: (05-03)جدول رلم 

 النسبة املئوية التكرارات املهنة
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 % 40 20 طالب
 % 30 15 موظف

 % 16 08 اعمال حرة
 % 00 00 متقاعد
 % 14 % 07 بطال

 % 100 50 اجملموع
 من إعداد الطالب: المصدر

ان نسبة طالب هً اعلى نسبة و  (05)ٌتضح لنا من خالل النتائج الموضحة فً الجدول 

 فردا،ثم نسبة 15 ما تمابل % 30 فرد ثم تلٌها نسبة موظف ب 20 ما تمابل % 40الممدرة ب 

 افراد و اخٌرا 07 ما تمابل % 14 افراد تلٌها نسبة بطال ب 8 تمابلها % 16اعمال حرة ب 

 . فرد0 و ٌمابلها % 0نسبة متماعد ب 

 .حٌث كانت نسبة طالب اكثر نسبة الن افراد العٌنة اغلبهم مثمفٌن

 االسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة: ثانيا

 :نتناول فٌماٌلً االسئلة المتعلمة بموضوع الدراسة حٌث

 : لبل ان تتغٌر العالمة– 1

 النتائج المبٌنة لبل ان تتغٌر العالمة من نجمة الى اورٌدو (06-03)ٌضم الجدول رلم 

 :االسئلة المتعلمة بموضوع الدراسة  (06-03)جدول رلم 

 اجملموع النسبة املئوية اجملموع التكرارات العبارات
 ال نعم ال نعم

قبل ان تتغري العالمة اىل اوريدو جنمة 
 خياري االول

45 05 50 90% 10% 100 % 

قبل ان تتغري العالمة اىل اوريدو كنت 
 دائما اقرتح جنمة على اصدقائي

15 35 50 30% 70% 100 % 

قبل ان تتغري العالمة اىل اوريدو كنت 
 وافيا جدا لنجمة

30 20 50 60 % 40 % 100 % 

 من إعداد الطالب: المصدر
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من خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان العبارة االولى لبل ان تتغٌر العالمة الى اورٌدو  نجمة 

خٌاري االول تلمى لبول المبحوثٌن حٌث نالحظ ان اغلب افراد العٌنة كانوا ٌستخدمون الخط 

 مفردة فً حٌن تنخفض نسبة المبحوثٌن الذٌن 45 من تكرار %90السابك و جاء ذلن بنسبة 

 . مفردات من العٌنة االصلٌة5 من تكرار %10اجابوا ال الى 

و ان العبارة الثانٌة لبل ان تتغٌر العالمة الى اورٌدو كنت دائما الترح نجمة على اصدلائً ال 

 فردا من العٌنة كانت تمترح نجمة 15 اي %30تلمى لبول المبحوثٌن حٌث نالحظ ان نسبة 

 35 من تكرار %70على االخرٌن فً حٌن ترتفع نسبة المبحوثٌن الذٌن اجابوا ب ال الى 

 .مفردة من العٌنة االصلٌة

كما ان العبارة الثالثة لبل ان تتغٌر العالنة الى اورٌدو كنت وافٌا جدا لنجمة تلمى لبول 

 فردا، فً حٌن 30 ما ٌمابلها %60المبحوثٌن حٌث ان معظم افراد العٌنة اجابوا بنعم بنسبة 

 . فردا من العٌنة االصلٌة20 ما ٌمابلها %40تنخفض نسبة المبحوثٌن الذٌن اجابوا ب ال الى 

 : تغٌٌر العالمة– 2

 النتائج المبنٌة لتغٌٌر العالمة (07-03)ٌضم الجدول رلم 

 اجملموع النسبة املئوية اجملموع التكرارات العبارات
 ال نعم ال نعم

 % 100 %32 %68 50 16 34 بعد تغريها اىل اوريدو هل غريت شرحيتك
عندما تفكر ابوريدو كشخص يقول 

 صادقة،واقعية، عصرية،واثقة، قوية:اهنا
35 15 50 70% 30% 100 % 

استطيع التعرف على اوريدو من بني 
 اخلدمات االخرى املنافسة

48 02 50 96% 04% 100 % 

لو كان من الضروري االختيار بني اوريدو 
 و عالمة منافسة ساختار اوريدو

20 30 50 40% 60% 100% 

استطيع بسرعة ان ان اتذكر شعار و رمز 
 اوريدو 

49 01 50 98% 02% 100% 

 من إعداد الطالب: المصدر
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من خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان العبارة االولى بعد تغٌٌرها الى اورٌدو هل غٌرت نوع 

 بمعنى ان 16،بٌنما اجابوا بال بتكرار 34شرٌحتن كانت اجابات المبحوثٌن اكثر بنعم بتكرار 

 .اغلب المبحوثٌن غٌروا الشرٌحة بعد التغٌر الى اورٌدو

 – عصرٌة – والعٌة –صادلة : اما العبارة الثانٌة عندما تفكر باورٌدو كشخص تمول انها

 اي %70 لوٌة تلمى لبول المبحوثٌن، حٌث ان اغلب افراد العٌنة اجابوا بنعم بنسبة –واثمة 

ان المبحوثٌن ٌرون ان اورٌدو لها مصدالٌة و انها اكثر والعٌة و تتماشى مع العصر، كما 

 من العٌنة %30انها والعة مما تمدمه من خدمات و كذلن لوٌة اي لها حصة سولٌة كبٌرة اما 

 .فمد اجابت بال

اما العبارة الثالثة استطٌع التعرف على اورٌدو و من بٌن العالمات االخرى المنافسة نلمى 

 و تنخفض النسبة الى %96لبول المبحوثٌن حٌث ان اغلب افراد العٌنة اجابوا بنعم بنسبة 

 . لدى االفراد الذٌن اجابوا بال4%

أما العبارة الرابعة لو كان من الضروري االختٌار بٌن اورٌدو و عالمة اخرى منافسة 

 ال %60ساختار اورٌدو لم تلمى لبول المبحوثٌن فنالحظ ان اغلب افراد العٌنة و الممدرة ب 

 . اجابت بنعم%40ٌحبذون استخدام اورٌدو عن العالمات المنافسة فً حٌن نجد ان نسبة 

اما العبارة الخامسة استطٌع بسرعة ان اتذكر شعار و رمز اورٌدو تلمى لبول المبحوثٌن 

 بمعنى ان العالمة اورٌدو %98بشدة حٌث ان اغلبٌة افراد العٌنة اجابت بنعم بنسبة 

استطاعت ان تترسخ فً اذهان المبحوثٌن و اصبحت مالوفة لدٌهم اما بمٌة العٌنة اجابت ب 

 .%4ال بنسبة 

 : العالمة التجارٌة اورٌدو – 3

 النتائج المبٌنة للعالمة التجارٌة اورٌدو  (08-03)ٌظهر الجدول رلم 

 

 اجملموع النسبة املئوية اجملموع التكرارات العبارات
 ال نعم ال نعم

 مرتني زاد من جاذبية Oتكرار حرف 
 العالمة

32 18 50 64% 36% 100 % 

العالمة اجلديدة اوريدو مالئمة من حيث 
 سهولة النطق

27 23 50 54% 46% 100 % 
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العالمة اجلديدة اوريدو مالئمة من حيث 
 سهولة التذكر

19 31 50 38% 62% 100 % 

اعجبك اختيار ميين كممثل لعالمة 
 اوريدو

30 20 50 60% 40% 100% 

اعجبك االشهار التلفزيوين اجلديد 
  (اخل......موسيقى،ألوان،)الوريدو 

39 11 50 78% 22% 100% 

 من إعداد الطالب: المصدر

 مرتٌن زاد من جاذبٌة Oمن خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان العبارة االولى تكرار حرف 

 اجابت بنعم و %64العالمة تلمى لبول المبحوثٌن حٌث ان اغلبٌة افراد العٌنة و الممدرة ب 

 . اجابت بال%36نسبة 

 مالئمة من حٌث سهولة النطك تلمى لبول OOREDOOالعبارة الثانٌة العالمة الجدٌدة 

 اي انهم ٌرون انها سهلة من %54المبحوثٌن حٌث ان معظم افراد العٌنة اجابوا بنعم بنسبة 

 . من افراد العٌنة عكس ذلن%64حٌث النطك فً حٌن ترى نسبة 

 مالئمة من حٌث سهولة التذكر ال تلمى لبول لدى 00REDOOكما أن العبارة الثالثة العالمة 

 و هذا ٌدل على ان عالمة اورٌدو %62المبحوثٌن،حٌث اناغلب افراد العٌنة اجابوا بال بنسبة 

الجدٌدة لم تتمولع بعد فً ذهنٌة المبحوثٌن فً حٌن نجد ان نسبة ضئٌلة اجابت بنعم بنسبة 

38%. 

 تلمى لبول المترشحٌن OOREDOOالعبارة الرابعة اعجبن اختٌار مٌسً كممثل لعالمة 

 و هذا راجع للشهرة التً ٌتمتع بها نجم %60حٌث ان اغلبٌة افراد العٌنة اجابوا بنعم بنسبة 

 .%40الكرة العالمٌة لٌونل مٌسً اما بالً العٌنة فاختاروا االجابة ب ال بنسبة 

 تلمً لبول المبحوثٌن حٌث OOREDOOالعبارة الخامسة اعجبن االشهار التلفزٌونً الجدٌد 

 فً حٌن % 78نالحظ أن أغلب أفراد العٌنة أعجبوا باالشهار التلفزٌونً و جاء ذلن بنسبة 

 .%22تنخفض نسبة المبحوثٌن الذٌن اجابوا بال الى 

 : اثر تغٌٌر العالمة– 4

 النتائج المبٌنة ألثر تغٌٌر العالمة  (09-03)ٌظهر الجدول رلم 

 اثر تغٌٌر العالمة : (09-03)جدول رلم 
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 اجملموع النسبة املئوية اجملموع التكرارات العبارات
 ال نعم ال نعم

 % 100 %48 %52 50 24 26 اريد مع ميسي اكثر جاذبية
جنمة "انت مع عدم تغيري اوريدو لشعار 

 "دائما معكم
16 34 50 32% 68% 100 % 

حمافظة اوريدو على شعار جنمة يدل على 
 اهنا ستبقى حمافظة على وعودها لعمالئها

15 35 50 30% 70% 100 % 

الوان عالمة اوريدو امخر ابيض اكثر 
 جاذبية من اللون الربتقايل لنجمة

05 45 50 10% 90% 100% 

 %100 %16 %84 50 08 42 تبقى اوريدو افضل من جنمة الهنا عاملية
االعالن عن اوريدو جيد عما كان عليه 

 يف جنمة 
44 06  88% 12% 100% 

 من إعداد الطالب: المصدر

نالحظ من خالل ما تم عرضه فً الجدول اعراه ان العبارة االولى اورٌدو مع مٌسً اكثر 

 بنعم و ذلن للمكانة التً ٌتمتع به %52جاذبٌة،لمٌت لبول المبحوثٌن حٌث اجابت نسبة 

 . من العٌنة االصلٌة اجابت بال%48االرجنتٌنً فً عالم كرة المدم و تنخفض النسبة الى 

و أن العبارة الثانٌة انت مع عدم تغٌٌر اورٌدو لشعار نجمة دائما معكم لم تلمى لبول 

 من أفراد العٌنة بنعم أي أن المبحوثٌن لم ٌعودوا % 32المبحوثٌن حٌث أجابت نسبة 

 . من افراد العٌنة بال%68مرتبطٌن بالشعار المدٌم لنجمة فأجابت نسبة 

و أن العبارة الثالثة محافظة اورٌدو لشعار نجمة دائما معكم ٌدل انها ستبمى محافظة على 

 و %70وعودها لعمالئها لم تلمى لبول المبحوثٌن حٌث أن أغلب أفراد العٌنة أجابوا بال نسبة 

 . لالفراد الذٌن اجابوا بنعم%30تنخفض النسبة الى 

العبارة الرابعة الوان عالمة اورٌدو أحمر و أبٌض أكثر جاذبٌة من اللون البرتمالً لم تلى 

 و هذا ٌدل على ان البرتمالً %90لبول المبحوثٌن حٌث أجابت أغلبٌة أفراد العٌنة بال بنسبة 

 . من افراد العٌنة بنعم%10اكثر اثارة و جاذبٌة و أجابت 

العبارة الخامسة تبمة اورٌدو افضل من نجمة النها عالمٌة تلمى لبول المبحوثٌن حٌث اجابت 

 بنعم حٌث ان المبحوثٌن ٌفضلون ما هو عالمً على ما هو محلً و اجابت نسبة %84نسبة 

 . بال16%
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العبارة السادسة االعالن اورٌدو جٌد مما كان علٌه فً نجمة تلمى لبول المبحوثٌن حٌث 

 من افراد العٌنة بنعم الن االشهار عن اورٌدو رافمته موسٌمى عكس نجمة %88اجابت نسبة 

 . بال%12و اجابت نسبة 

 : الرضا– 5 

 النتائج المبٌنة لرضا الزبون : (10-03)ٌضم الجدول رلم 

 (.10-03)الجدول رلم 

 اجملموع النسبة املئوية اجملموع التكرارات العبارات
 ال نعم ال نعم

بعد تغيري العالمة احتمال شرائك مرة 
 اخرى الوريدو

32 18 50 46 % 36 % 100 % 

خدمات اوريدو اجلديدة مطابقة لتوقعات 
 العمالء

27 23 50 54 % 46 % 100 % 

 % 100 % 30 % 70 50 15 35 تقبلك الوريدو كان سهال او صعبا
 %100 % 32 % 68 50 16 34 حققت اوريدو املنافع املنتظرة

شرائك لعالمة اوريدو راجع لرضاك عن 
 العالمة

30 20 50 68 % 40 % 100% 

 من إعداد الطالب: المصدر

من خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان العبارة االولى بعد تغٌٌر العالمة احتمال شرائن مرة 

 من افراد العٌنة % 64اخرى الورٌدو لمٌت لبول المبحوثٌن بشكل كبٌر حٌث اجابت نسبة 

 . الذٌن أجابوا بال% 36بنعم فً حٌن انخفضت النسبة الى 

العبارة الثانٌة خدمات اورٌدو الجدٌدة مطابمة لتولعات العمالء لمٌت لبول المبحوثٌن فاجابت 

 . عند االفراد الذٌن اجابوا بال% 46 من افراد العٌنة بنعم و انخفضت النسبة الى % 54نسبة 

العبارة الرابعة حممت اورٌدو المنافع المنتظرة كانت اٌجابٌة و لمٌت لبول المبحوثٌن حٌث 

 من افراد العٌنة بنعم بٌنما اجاب بالً افراد العٌنة بال و ذلن بنسبة % 68اجابت نسبة 

32 %. 
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و ان العبارة الخاصة بشرائن لعالمة اورٌدو راجع لرضان عن العالمة لمٌت لبول 

 % 40 و انخفضت النسبة الى % 60المبحوثٌن فاحاب اغلب افراد العٌنة بنعم و ذلن بنسبة 

 .لدى المبحوثٌن الذٌن اجابوا بال

 : الوفاء– 6

 النتائج المبٌنة لوفاء الزبون (11-03)ٌظهر الجدول رلم 

 اجملموع النسبة املئوية اجملموع التكرارات العبارات
 ال نعم   ال نعم

بقيت ويف الوريدو رغم تغيريها 
 .لعالمتها السابقة

32 18 50 %64  36 % 100 % 

تنصح اصدقائك و اهلك خبدمات 
 اوريدو

27 23 50 54 % 46 % 100 % 

وفائك لعالمة اوريدو جيعلك تتغاظى 
عن املشاكل اليت قد تواجه الشبكة 

اثناء االضطراابت اجلوية )مثال 
 (اخل....،املناسبات

35 15 50 70 % 30 % 100 % 

عالمة اوريدو هي االفضل مقارنة 
 .ابلعالمات املنافسة

34 16 50 68 % 32 % 100% 

ال يؤثر تغيري السعرعلى وفائي 
 الوريدو

30 20 50 68 % 40 % 100% 

 من إعداد الطالب: المصدر

من خالل الجدول اعاله ٌتضح لنا ان العبارة االولى بمٌت وفً الورٌدو رغم تغٌٌرها 

 و أجابت % 60لعالمتها السابمة لمٌت لبول المبحوثٌن فأجابت أغلبٌة افراد العٌنة بنعم بنسبة 

 . من افراد العٌنة% 40بال نسبة 

العبارة الثانٌة تنصح اهلن و اصدلائن بخدمات اورٌدو و لم تلمى لبول المبحوثٌن حٌث اجاب 

 . من افراد العٌنة بنعم% 30 فً حٌن اجابت نسبة % 70اغلبٌة افراد العٌنة بال بنسبة بلغت 
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العبارة الثالثة وفائن للعالمة ٌجعلن تتغاظى عن المشاكل التً لد تواجه الشبكة اثناء 

 من افراد العٌنة بنعم % 32االضطرابات الجوٌة مثال لم تلمى لبول المبحوثٌن فاجابت نسبة 

 . لالفراد الذٌن اجابوا بال% 68فً حٌن ارتفعت النسبة الى 

العبارة الرابعة عالمة اورٌدو هً االفضل ممارنة بالعالمات المنافسة لمٌت لبول المبحوثٌن 

 فرد من افراد العٌنة اجابوا بنعم فً حٌن اجابت نسبة 27 اي % 54حٌث نالحظ ان نسبة 

 . فرد بال23 اي % 46

العبارة الخامسة ال ٌؤثر تغٌٌر السعر على وفائً الورٌدو و لم تلمى لبول المبحوثٌن حٌث 

 و بالتالً وفاء الزبون ال ٌكون لنوع و جودة الخدمات فمط للسعر اٌضا % 64اجابت نسبة 

 .  من افراد العٌنة بنعم% 36فً حٌن اجابت نسبة 

 

 

 

 



 خاتمة عامة

لعالمة ر اتعتبث حیون، بزلء افاویة على رلتجاالعالمة ر اتغییر ثوع أضوسة مدرالاه ذهت لوتنا

عالمة معینة ت منتجاط ختالافهي تمنع د، حآن وافي ون بزلواللمنتج ن سیلة ضماویة رلتجاا

ل خالن مت لمنتجان وابائزلن الثقة بین ایوعلى تكل كما تعمرى، خأ مماثلة لعالمةت بمنتجا

ف صناد أیازدباوستعمالها د ابعرة مباشص لخصائك التلون بزلوٕادراك ابخصائصها ف یرلتعا

ز یة لتمییرلتجات العالمادام استخالى ت إسساؤلمت اتجهامشابهة ت منتجاور هت وظلمنتجاا

ء فاووضا رعلى ظ لحفان اما یمكنها مر، كثأها ریطولة تومحاد ولتقلید احمایتها ضومنتجاتها 

 بائنها.ز

ن ضمات وبالمنتجاف یرلتعایة في رلتجاالعالمة اهمیة ألى ل إصولتم اسة تدرالاه ذهل خالن مو

باإلضافة ، سسةؤتیجیة مالئمة للمراستق إفوها ریطوتوعایتها ق رین طرعن بائزلن ائح مراش

 فها .دلتي تصام ائرالجاجهة والمك لوذتسجیلها و یة هرتجالالعالمة الى حمایة ل إلسبیأن الى إ

إلیجابي ع اباطالنك الو ذضا هرلث أن احین، بائزلء افاووضا رسة دراهمیة ألى إصلنا وكما ت

ن نة بیرنتیجة مقارة مباشك ستهالراء و ابة شرتجل خالن مون بزلدى الد لویتذي لالسلبي أو ا

 لمنتج .ن اكه مم إدراما توقعاته وت

م غ، رمةدخأو لمنتج راء لشاعملیة رار تكراء أو لشق لعمیزام االلتك الء ذفاولر ایعتب كما

 لة.ذولمبق ایولتسود اجهوة طلمحیظروف الا

على دوا یأورلى إنجمة ن سسة مؤلماعالمة ر تغییر ثول أنیة حداسة میدراقمنا بر ألخیافي 

 لتالیة :النتائج الى إخالله ن صلنا موتن، بائزلء افاووضا ر

 :جـــلنتائا

 لتالیة :اللنتائج ل صولتم اتوع ضویة للمظرلناسة درالل اخالن م

 ز. تمیز وتمییأداة بالتالي هي ، سسةؤلمن وابائزلن امل یة قیمة لكرلتجاالعالمة اي طتع

 د. لتقلین اسسة مؤلمت اسیلة لحمایة منتجاویة رلتجاالعالمة ر اتعتب

 ن. بائزلدى الء رالشرار اجیه قویة على ترلتجاالعالمة د اتساع



 م. یهدلء فاولت ایاوفع مستن وربائزلوك اجیه سلوفي تر كبیدور یة رلتجاالعالمة ب اتلع

 

 مة. دلمقامة دلخودة الجس مقیاون بزلء افاووضا رلد ایع

ن مك لوذیة رلتجااللعالمة ون بزلء افان وفع مرلامة في دلمستخل اسائولم اهن أمن إلعالر ایعتب

 ون. بزلدى القناعة لت اجان درمفع ریذي لرار التكل اخال

 لتالیة :اللنتائج ل صولتم اتوع ضوبیقیة للمطلتاسة درالل اخالن م

ضا ء ورفاوعلى ر ثدوا، أیورنجمة ألن لعالمة مر اتغییأن سة یتضح درالانتائج ل خالن م

 بنسبة ضعیفة . ن بائزلا

سالة رلل ایصاإن من تتمكم نها لأال دوا، إیأورسسة ؤضعتها مولتي ت النفقان امم غربال

 وب. لطلموى ایقیة بالمستولتسا

للعالمة را هتماما كثیاي طما ال یعوعمري ئزالجون ابزلأن اسة یتضح درالانتائج ل خالن م

 دي( . ي )عاطنمب لو طهت مادلخاعلى ب لطلون أن اك، یةرلتجاا

 نه یفضلها على نجمة. أال دوا، إیأوریة رلتجاالعالمة ن اعون بزلء افاووضا ف رضعم غر

لى إباإلضافة وة لقواباعا بالثقة طناي طسسة تعؤهي مدوا ین أن أورسة تبیدرالانتائج ل خالن م

 یة. رنها عصوك

ث حین مالئمة مر كثأما جعلها ب، غأرتعني دوا یأورعالمة ن أن سة تبیدرالانتائج ل خالن م

 ون. بزلدى الر كذلتطق والنالة وسه

ور بالتبلدأ یبل ب، لقصيدى المافي ون بزلء افاووضا ریة على رلتجاا لعالمةر اتغییر ثر أهظال ی

 ل. یطولط واسولمتدى المافي 

  :ت اـــحراالقتا

 ن. بائزلایقي مع ولتسل االتصاوى امستن فع مرلا

 دوا. یورألر كثأیجیة روتت بحمالم لقیاا



 ن. بائزلت الباطعلى تلبیة ر كثز أكیرلتا

 مة. دلخص انقائت ویجابیاول إحس لنااعامة  كاستجوابق یولتسوث اببحم لقیاا

 سة :درالق افاآ

ذا هن وبائزلء افاوعلى ر ثؤیة یرلتجاالعالمة ر اتغیین كاإذا ما ن نبیث أن لبحذا النا في هوحا

طرق لتن امن نتمكم لرى خب أنواجول تتنارى خوث أبحود جونتمنى ك لذلث یدحوع ضولما

 : ضیع كالتاليوالمض ابعرح نقتذا لیها لهإ

 ك. لمستهلوك ایة على سلرلتجاالعالمة اشخصیة ر ثأ

حالة  –ل لنقاف الهاتامستعملي دى كة لدرلمودة الجن افع مرلایة في رلتجاالعالمة دور ا

 . -دوایأور
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 :ة ــسدرالــص املخ

 

یة دالقتصات اسساؤلمالتي تسعى ایة رلتجاالعالمة اعلى وء لضط الى تسلیإسة درالاه ذهدف ته
ن یة مرلتجاالعالمة ر اتعتبث حی، لمنافسةت المنتجااباقي ن منتجاتها عز تمیین لتي تمكنها موالبنائها 

ن بائزلدف ایصان أن یمكش یوتشس أو لبء أي لغاتوإا لمنتجان ابیز لتمییاعلیها في د لمعتمل اسائولم اهأ
یة رلتجاالعالمة ء األساسیة لبناروط الشق افومبنیة ، لخ إ..رات عبال أو شكاوز أو أمل رخالن مك لوذ
منتجاتها ل یصال إجن ألمناسبة منها مر اختیاإعلیها ت تیجیاراإلستن اجملة مت سساؤلمم افأمادى ل، 
ن عدرة لصات المنتجاص ابخصائف یرلتعن أي ابائزلدى ایة لرلتجااقیمة للعالمة ق خلدف بهن ،بائزلل
ن بائزلن الثقة بیء امما ینتج بنا، منتجاتها ن عوعنها ن بائزلاضا ب ركسویة رلتجاالعالمة ك اتل
 .یة رلتجااللعالمة ن بائزلء افاق ولى تحقیرورة إبالضؤدي ما یذا یة هرلتجاالعالمة وا

 

 ون بزلء افاون ، وبزلاضا ، ریة رلتجاالعالمة ا: لمفتاحیة ت الكلماا

 

Résumé : 
 

Cette étude vise à mettre en valeur la marque que les entreprises cherchent  
actuellement à construire une marque commercial forte qui permettant de 

différencier leurs produits de la suite de produits concurrents.La marque commercial 

et donc, considérée comme susceptible de représentation graphique servant à 

distinguer les produits d’une personne physique ou morale de ceux de ses 

concurrents.Elle est aussi un instrument publicitaire par excellence ,par son pouvoir 

d’association avec un produit.Elle permet au public de se familiariser avec le 
 
produit. 
 

La plupart des entreprises ont une stratégie de commercialisation permettrait  
d’établir un lien clair entre les produits et l’entreprises en tant que producteur ou 

fournisseur de ces produits. Cela signifie que les consommateurs pourraient 

distinguer en un coup d’œil les produits de ceux des concurrents et les associer 
 

de possible avec certaines qualités recherchées, grâce à la marque. Il et donc 

en visant protéger  les  consommateurs  contre  les  manœuvres  frauduleuses  
particulier, à substituer un produit de qualité médiocre au produit d’origines, de 

meilleure qualité. Comme elle peut « la marque » orienter le consommateur pour 

opérer un choix. Sur la base de l’analyse du rapport qualité- prix ..entre différents 

produit de même nature grâce a l’expérience d’une offre diversifiée, matérialisée 
 
par marque. 
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